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مقدمه 
كتابهاي درسي بر اساس برنامه درسي خاص و با هدفي معين از سوي مراجع ذيصالح در وزارت آموزش و پرورش تدوین و در چارچوب زماني معين در
سراسر كشور تدریس ميشوند .معموالً در تدوین كتابهاي درسي سطح متوسط دانشآموزان در نظر گرفته ميشود .افزون بر این ،صفحات كتاب درسي از
یک حد معين فراتر نميرود و حجم آن بهاندازهاي است كه تدریس آن در طول یک سال تحصيلي ميسر و ممکن باشد.
بدیهي است كه همه دانشآموزان یک كالس ،حتي زماني كه همه متعلق به یک منطقه هستند ،در سطح واحدي از دانش و توانایي ذهني نيستند .طبعاً
دانشآموزان ضعيفتر كالس براي رسيدن به حد ميانگين ،نيازمند كوشش و تمرین بيشترند؛ و دانشآموزان باالتر از حد ميانگين ،این امکان را دارند تا از
فرصتي موجود ،براي گسترش دانش و مهارتهاي خود بهره بگيرند .این دليل نيرومند ،یکي از اصليترین دالیلي است كه وجود كتابهاي آموزشي و
تربيتي و بهرهمندي از آنها را توجيه ميكند.
دليل دیگر این است كه هر دانشآموز ،ممکن است با یکي از شيوههاي یادگيري انس و الفت بيشتري داشته باشد و از طریق آن مطالب مورد نياز را بهتر
بياموزد .طبعاً مؤلفان كتابهاي آموزشي از شيوههاي متنوعي براي آموزش مفاهيم درسي بهره ميجویند كه دانشآموز بر اساس ذائقه و ميزان موفقيت
خود در یادگيري ،ميتواند از این شيوهها در كنار آموزش كالسي خود بهره بگيرد.
محدودیت حجم كتابهاي درسي ،تفاوتهاي اقليمي و بومي بين دانشآموزان از دالیل دیگري
هستند كه از بهرهمندي دانشآموز از كتابهاي آموزشي پشتيباني ميكنند.
امروزه به مدد فناوري ،استفاده از منابع آموزشي و تربيتي غير مکتوب مانند فيلم ،نرمافزار،
پویانمایي ،وسایل و تجهيزات آموزشي و ...در یادگيري نيز رواج گستردهاي یافته است و ارزیابي و
معرفي منابع آموزشي استاندارد غيرمکتوب نيز ،اكنون بخشي از وظایف دفتر انتشارات و تکنولوژي
آموزشي را تشکيل ميدهد .تدوین و انتشار فهرستگان منابع آموزشي و تربيتي كه مجموعهاي از
منابع آموزشي و تربيتي مکتوب و غيرمکتوب منتخب را دربرميگيرد ،بر همين مبنا صورت گرفته
است .نسخهاي از فهرستگان مذكور ،در آغاز سال تحصيلي  96ـ  1395براي مدارس سراسر كشور
ارسال شده است.


انواعکتابهايآموزشيوتربيتي 

كتابهاي آموزشي و تربيتي معرفي شده در این مجموعه به دو دسته كلي تقسيم ميشوند:
كتابهاي داستاني كه صبغهاي تخيلي دارند و اگر هم در پي آموزش نکتهاي هستند ،آن را به صورت غير مستقيم و در قالب داستان یا شعرهاي خيال
انگيز بيان ميكنند .خواندن این دسته از كتابها ضمن افزودن به تجربههاي فردي ،ظرف ذهن خواننده و دایره واژگان او را وسعت ميبخشد .این كتابها
گرچه فاقد آموزش مستقيماند؛ اما در یادگيري و موفقيتهاي تحصيلي فرد نيز اثرگذارند.
دسته دیگر ،كه در بيان موضوعات از مستقيمگویي بهره ميگيرند ،كتابهاي غيرداستاني هستند كه ما آنها را زیر عنوان كلي كتابهاي آموزشي قرار
ميدهيم و به دو گروه تقسيم ميكنيم :كتابهاي كمکدرسي ،كتابهاي كمکآموزشي.
كتابهاي كمک درسي به منظور تسهيل ،تقویت ،تکميل و تعميق یادگيري و فراهم كردن آموزش جبراني بر اساس هدفها و برنامههاي درسي دوره و
پایه تحصيلي خاص تهيه و تنظيم ميشوند .این كتابها الزاماً به هدفهاي برنامه درسي وابسته هستند كه شامل كتابهاي كار و فعاليتهاي یادگيري،
كتابهاي تمرین ،كتابهاي سنجش و ارزشيابي پيشرفت تحصيلي دانشآموزان و كتابهاي فعاليتمحور هستند و اغلب مربوط به یک پایه خاص
ميشوند.
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كتابهاي كمکآموزشي اما لزوماً به برنامه درسي دوره یا پایه تحصيلي وابسته نيستند و به
منظور ایجاد انگيزه ،توسعه یادگيري ،افزایش دانش و سواد علمي ،پرورش مهارت عملي،
رشد روابط اجتماعي و ارتقاي یادگيرنده تدوین ميشوند و شامل كتابهاي دانشافزایي
براي معلمان و دانشآموزان ،پرورش مهارتهاي فرایندي و عملي براي دانشآموزان و
مهارتي و روشي براي معلمان هستند.


چرابايددستبهگزينشکتابزد؟ 

انتشار روزافزون كتابهاي آموزشي و عدم تناسب بخش قابل توجهي از كتابها با
استانداردهاي آموزشي و همچنين لزوم استفاده بهينه از زمان براي بهرهگيري از خواندني
هاي مناسب ،موجب شده است تا سازمان پژوهش با سياستگذاري ،استانداردسازي توليد
كتابهاي غيردرسي و اتخاذ سياستهاي مناسب ،خصوصاً سياستهاي تشویقي و حمایتي،
نقش مؤثرتري در هدایت پدیدآورندگان كتابهاي آموزشي ایفا كند.
بيشک شناسایي و طبقهبندي كتابهاي علمي و آموزشي ،از گامهاي مؤثر در توسعه
محيط آموزشي و تقویت فرایند یاددهي ـ یادگيري محسوب ميشود و ابزاري كارآمد در
تقویت نظام آموزشي كشور به شمار ميرود.


ساماندهيمنابعآموزشيوتربيتي 

تشکيلدبيرخانه

آشنايي با منابع بيشتر
كتابنامه منابع آموزشي و تربيتي رشد
ساليانه منتشر ميشود؛ اما منابع آموزشي و تربيتي
در طول سال نيز به طور پيوسته مورد ارزیابي قرار
ميگيرد و معرفي ميشود.
براي دیدن منابع بيشتر و بهروز به این نشانيها
مراجعه فرمایيد:
وبگاه سامانکتاب:

http//:samanketab.roshdmag.ir
سامانه کنترل کيفيت منابع مكتوب:

http samanketab roshd ir
سامانه کنترل کيفيت منابع غير مكتوب:

http standard roshd ir

اجراي «طرح سامانبخشي كتابهاي آموزشي» در سال  1378با این هدف آغاز شد كه
توان توليدكنندگان كتابهاي آموزشي ،به سوي نيازهاي واقعي دانشآموزان و معلمان و
پركردن خألهاي موجود هدایت شود و بازار آشفتهاي را كه در عرصه توليد كتابهاي
آموزشي به وجود آمده است ،سامان بخشد .خوشبختانه دامنة این طرح با تصویب آیيننامه «ساماندهي منابع آموزشي و تربيتي :مواد و رسانهها» توسط
شوراي عالي آموزش و پرورش ،در شهریور سال  1389از حوزه كتاب آموزشي به همه منابع و رسانههاي آموزشي و تربيتي گسترش داده شده است.
در ماده  5این آیيننامه ،سازمان پژوهش و برنامهریزي آموزشي موظف شده است براي تحقق اهداف مصوبه  828به انحاي گوناگون از جمله اعطاي
نشان استاندارد ،برگزاري جشنواره و نمایشگاه ،برقراري ارتباط با نهادهاي دولتي و غير دولتي ذیربط و تهيه فهرستگان توصيفي مواد و رسانههاي آموزشي
و تربيتي از توليد و عرضه مواد و منابع استاندارد حمایت و پشتيباني كند.
در ماده  6نيز به صراحت تأكيد كرده است كه خرید ،عرضه و تبليغ هر گونه منبع آموزشي و تربيتي در واحدهاي آموزشي ،صرفاً از منابع استاندارد مجاز
خواهد بود.


تهيهفهرستگانتوصيفىکتابهايآموزشى 

با عنایت به ماده  5و  6آیيننامة ساماندهي منابع آموزشي و تربيتي و با توجه به اهميت شناسایي و طبقهبندي كتابهاي علمي و آموزشي كه گامي
مهم در تقویت فرایند یاددهي ـ یادگيري و نظام آموزشي است ،معرفي منابع آموزشي و تربيتي مناسب و استاندارد ،خصوصاً كتابهاي آموزشي و تربيتي
به عنوان یک ضرورت و راهکار اجرایي پيگيري ميشود .توليد كتابنامههاي رشد ،كه فهرست كامل كتابهاي مناسب پنج دوره تحصيلي و آموزش
وپرورش كودكان استثنایي را دربرميگيرد ،و تا سال  1394در  80عنوان چاپ و منتشر شده است ،با همين هدف صورت ميگيرد .از سال 1395
انتشارات كتاب نامه به صورت الکترونيکي صورت مي گيرد و نسخه هاي الکترونيکي آن در وب گاه سامان كتاب به نشاني:
 samanketab.roshdmag.irقابل دریافت و مطالعه است.

4

کتابنامهدورهدومآموزشمتوسطهشماره16

فهرست توصيفي كتابهاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش متوسطه دوم

این افزون بر تدوین و انتشار فهرستگان منابع آموزشي و تربيتي است كه شامل منابع آموزشي و تربيتي منتخب سال است ،و از سال  1395توليد و به
تمام آموزشگاههاي كشور فرستاده ميشود.
گفتني است كتابهاي معرفي شده در كتابنامهها ،در جشنواره كتابهاي آموزشي و تربيتي رشد كه معموالً در نيمه دوم سال برگزار ميشود ،بر سر
تصاحب عنوان كتاب برگزیده و تقدیري آموزشي و تربيتي به رقابت باهم برميخيزند.


فرايندتوليدکتابنامهرشد 

«كتابنامه رشد» با هدف ارائه فهرست توصيفي كتابهاي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دورههاي آموزشي آماده و منتشر ميشود .این فرایند با
تفکيک كتابهاي رسيده به دبيرخانه در دورههاي پنجگانه تحصيلي آغاز ميشود .كتابها ،در اختيار كارشناسان آشنا با برنامه درسي و معلمان ورزیده و
مجرب قرار ميگيرد و هر كارشناس بر اساس معيارهاي تعيين شده ،امتيازي به آن ميدهد .هر كتاب براي گرفتن نمره قبولي ،باید حداقل  60درصد از
كل امتياز ممکن را به دست آورده باشد؛ مشروط به اینكه امتياز بخش اختصاصي كتاب نيز از  60درصد پایينتر نباشد.
در پرسشنامههاي مورد استفاده ،براساس شاخصها و معيارهاي تعيين شده ،پرسشهاي جزئي و دقيقي درباره ویژگيهاي عمومي و اختصاصي كتاب
طرح شده است؛ اما بهطور كلي هر كارشناس باید به سه پرسش پاسخ دهد :آیا در تدوین كتاب مورد بررسي ،استانداردها و چهارچوبهاي الزم یک كتاب
آموزشي رعایت شده است؟؛ درصورت مثبت بودن پاسخ ،آیا جمع محتواي این كتاب با برنامه درسي ما همسویي و هماهنگي دارد و ميتواند به عنوان یک
ماده آموزشي مناسب به كار گرفته شود؟ و اگر پاسخ این پرسش نيز مثبت است این كتاب براي كدام مخاطب یا گروه مخاطب مناسب است؛ براي كودكان
پيشدبستان ،دانشآموزان ،هنرجویان ،معلمان ،مربيان ،هنرآموزان ،كارشناسان آموزش و پرورش ،مدیران یا دانشجومعلمان؟


کتابنامهايکهپيشروداريد 

این شماره از كتابنامه ،فهرست توصيفي كتابهاي آموزشي مناسب چاپِ اول سال  1395و یک سال قبل از آن را دربرميگيرد .در این كتابنامه با
 621عنوان كتاب مناسب آشنا ميشوید كه از مجموع  1291عنوان كتاب رسيده انتخاب شده است .بقيه كتابها غيرمرتبط ( 3عنوان) یا نامناسب ( 667
عنوان) تشخيص داده شدهاند.
جدولفراوانيموضوعاتدرکتابنامه 

ردیف

موضوع

فراواني

ردیف

موضوع

فراواني

1

اقتصاد

4

14

شعر

11

2

تاریخ

25

15

شيمي

17

3

جغرافيا

2

16

عربي

3

4

چند موضوعي

3

17

علوم اجتماعي

5

5

داستان

85

18

علوم تربيتي

91

6

دیني

58

19

فلسفه و منطق

6

7

روانشناسي

49

20

فيزیک

50

8

ریاضي

23

21

قرآن

15

9

زبان و ادبيات فارسي

43

22

مباني علم رایانه

1

10

زبانهاي خارجي

10

23

مهارتهاي زندگي

65

11

زمينشناسي

1

24

نثر ادبي و خاطره

5

12

زیستشناسي

26

25

نقد ادبي/آموزش ادبي

8

13

سواد رسانه اي

5

26

هنر

10
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از ميان  210ناشر ،بيشترین كتابهاي مناسب معرفي شده در این كتابنامه به ترتيب به مرآت با  25عنوان ،پل با  23عنوان ،آواي نور و موسسه
فرهنگي مدرسه برهان هر كدام با  19عنوان تعلق دارد .بين المللي گاج و كاگو هركدام با  62عنوان ،شركت انتشارات كانون فرهنگي آموزش با  51عنوان و
مرآت با  48عنوان به ترتيب ،بيشترین مشاركت را در ارسال كتاب داشتند .در بين موضوعات نيز علوم تربيتي ،داستان و مهارت هاي زندگي به ترتيب با
 85 ،90و  65عنوان كتاب مناسب از بيشترین فراواني برخوردارند.


شيوةتنظيماطالعات 

به منظور سهولت جستوجوي كتاب مناسب در كتابنامه ،تنظيم عناوین كتابها بر اساس«موضوع» و در هر موضوع به تفکيک حروف الفبا صورت گرفته
است.
در معرفي هر كتاب ،چکيدهاي از محتوا و اطالعات اوليه كتابشناختي آن آورده شده است كه یافتن كتاب مناسب را براي خواننده آسان ميكند .این
اطالعات شامل موارد زیر است :شماره كتاب؛ نام خانوادگي و نام مؤلف؛ عنوان مجموعه و عنوان كتاب؛ نام و نام خانوادگي مترجم؛ محل نشر ،نام ناشر و
سال نشر؛ تعداد صفحات؛ قطع كتاب؛ گروه مخاطب كتاب؛ پایه تحصيلي؛ كلمات كليدي و چکيده كتاب .


نمايههايکتاب 


در پایان هر كتابنامه ،نمایههایي بر اساس عنوان كتاب ،نام پدیدآورندگان ،و نام و نشاني ناشر نيز تنظيم شده است تا معلمان ،مربيان ،كارشناسان،
والدین و سایر مخاطبان بتوانند با توجه به نياز خود ،به منابع مناسب دست یابند .در متن ،به هر كتاب یک شماره ردیف اختصاص داده شده است.
نمایههاي كتاب بر اساس این شمارهها مرتب شدهاند و ما را به این شمارهها ارجاع ميدهند؛ ضمن اینكه فایلهاي الکترونيکي كتابنامه نيز قابل
جستوجوست.


همکارانمادراينکتابنامه 

در توليد و آمادهسازي این كتابنامه همکاران متعددي به ما یاري رساندهاند و خصوصاً در بررسي كتابها حوصله و دقت زیادي به كار بستهاند .اسامي
كارشناسان و معلماني كه در آمادهسازي این مجموعه از نظرات و همکاريهایشان بهره بردیم ،به ترتيب موضوع عبارتند از:
■اقتصاد:بتول عطاران 
■تاريخ :مسعود جوادیان سالمي ،حشمت اهلل سليمي 
■جغرافيا:مهدي چوبينه 
■داستان:محمدعلي قرباني ،حبيب یوسفزاده 
■دينيوقرآن :پرویز آزادي ،سيدعالءالدین اعالیي ،حميدرضا تمدن ،سيدمحمد دلبري ،مهدي سيف ،یاسين شکراني ،علي آراسته ،مهدي رضایي ،مهدي
مروجي 
روانشناسي:سعيد راصد ،سيدامير رون ،نسرین حق گو ،عليرضا غالمي 
■ 
■رياضيات:شهرناز بخشعليزاده ،خسرو داوودي ،سميهسادات ميرمعيني 
زبانهايخارجي:سعيد معظمي گودرزي ،معصومه عظيمي وحيد 
■ 
■زبانوادبياتفارسي:علي رضایي ،ابراهيم هداوند ميرزایي ،حسين قاسم پور مقدم 
زيستشناسي:مریم انصاري ،حسين الوندي ،علي ساوجي 

■
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زمينشناسي:مریم عابدیني 
■ 
■سوادرسانهاي:محمود حدادي 
■شعر :محمدحسن حسيني
■شيمي:راضيه بنکدار ،حسن حذرخاني ،معصومه شاهمحمدي ،سعيد اميراصالن زاده ،محمد اميري
■عربي :عادل اشکبوس ،علي چراغي
■علوماجتماعي :لطيف عيوضي 
■علومتربيتي:محمود معافي 
■فلسفهومنطق:فخري ملکي 
■فيزيک :احمد احمدي ،روح اهلل خليلي بروجني ،بتول فرنوش ،سيدعلي اكبرنقاش زرگر
مهارتهايزندگي :سيدامير رون ،روفيا دهقان منشادي

■
نامه/فيلمنامه/هنرهايتجسمي/طراحيو :)...حسين احمدي ،خدیجه بختياري ،جواد رضائيان.


هنر(نمايش
■

کتابنامه 
راهنماياستفادهازاين 
در این راهنما ،اطالعات مربوط به یک كتاب ،به صورت نمونه زیر نشان داده شده است .این اطالعات ضمن معرفي اجمالي كتاب ،به ما ميگوید كه كتاب
چه محتوایي دارد و براي كدام گروه از مخاطبان مناسب است.
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این اطالعات به ترتيب شامل موارد زیر است :شماره مدخل كتاب (در این كتابنامه) ،نام خانوادگي و نام مؤلف (یا مؤلفان) ،عنوان مجموعه و عنوان كتاب،
عنوان مترجم یا مترجمان ،محل نشر ،ناشر و سال نشر ،تعداد صفحات ،قطع كتاب ،مخاطب كتاب و در صورت نياز پایه تحصيلي و كلمات كليدي و باالخره
چکيده كتاب.
برای بيان ديدگاههای خود درباره اين كتابنامه يا فرستادن كتاب،
به نشاني :تهران ،خيابان كريمخان زند ،خيابان ايرانشهر شمالي ،ساختمان شماره  4آموزشوپرورش ،دفتر انتشارات و تكنولوژی آموزشي ،دبيرخانه ساماندهي منابع آموزشي
و تربيتي مكاتبه يا با شماره تلفن  )021( 88306071تماس حاصل فرماييد.
وبگاه اين دبيرخانه نيز به نشاني:
http://samanketab.roshdmag.ir
آماده دريافت ديدگاههای شماست.
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کتابهايمناسبدورهمتوسطهدومسال 1394-95

فهرست

اقتصاد 
اقتصاددهمپايشرشتههايعلومانسانيومعارفاسالمي .تهران  :مبتکران/

.1جعفري ،نسرین .مجموعه مرشد:
پيشروان288 .1395 .ص .رحلي .شابک ۹78۹64۰7۲5۹6۲ :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :دهم 
کلماتکليدي :راهنماي آموزشي ،پرسشها 
چکيده:این كتاب شامل مجموعهاي از سؤالهاي چهارگزینهاي كنکور سالهاي گذشته و پرسشهاي تأليفي است كه از
ساده به سخت و بر اساس فصلها و بخشهاي كتابهاي درسي تنظيم شدهاند.
.2امامجمعهاي ،فخري /چينيساز ،ميترا .جامع :بانکتستاقتصادجامعکنکورسطربهسطرسالدومدبيرستان.
تهران  :مهر و ماه نو260 .1395 .ص .رحلي .شابک ۹786۰۰۳۱7۰75۹ :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :دهم 
کلماتکليدي :پرسشها ،آزمونها ،تمرینها 
چکيده:در این اثر براي مرور مطالب هر فصل ،نمودارهاي درختي تهيه شده است .تستها از آسان به دشوار تأليف شده
و كل متن كتاب درسي را شامل ميشود .در پاسخنامه هاي تشریحي نيز نکات مهم توضيح داده شده است .عالوه بر
سؤاالت تستي ،بخشي به تعاریف ،فرمولها ،آزمونهاي جامع ،سنجشها و كنکور داخل و خارج سال  95اختصاص یافته
است.
.3آقازاده ،محرم .مجموعه كتابهاي مهارتي براي اوليا :سوادماليبراينوجوانان:راهنمايآموزشسوادماليبراي
اوليا.تهران  :مرآت96 .1394 .ص .پالتویي .شابک ۹786۰۰7۹77۳۲۳ :
مخاطب:والدین /معلم 
کلماتکليدي :پول ،آموزش خانواده ،مدیریت مالي 
چکيده  :در تعریف اوليه ،سواد را توانایي خواندن و نوشتن دانستهاند .امروزه این توانبخشي از انواع سواد عاطفي،
ارتباطي ،رسانهاي ،تربيتي و رایانهاي است .آموزش و ارتقاي مدیریت خانواده از راههاي مشاركت خانواده در فعاليت هاي
آموزشي بسيار اهميت دارد .آموزش سواد ما لي به كودكان و نوجوانان مي تواند دشواري هاي مدیریت مالي این طيف را
رفع كند و حتي به آنها در آینده و بازار كار یاري برساند .بخشهایي از این كتاب به هدف گزیني مالي ،پول درآوردن و
برنامهریزي براي هزینه كردن ميپردازد.
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.4شریفي ،سارا /علوي آذر ،سيدهتارا /نوري ،علي .كتابهاي جامع :کتابجامعاقتصاددهمادبياتوعلومانساني.
تهران  :شركت انتشارات كانون فرهنگي آموزش272 .1395 .ص .رحلي .شابک ۹786۰۰۰۰۰8666 :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :دهم 
کلماتکليدي :راهنماي آموزشي ،آزمونها ،پرسشها ،پاسخها 
چکيده:كتاب حاضر با تأكيد بر مفاهيم و مسائل اقتصاد و گرایش به رویکرد كتاب درسي تهيه شده است كه به آموزش
مسائل اقتصادي ميپردازد .عالوه بر درسنامه كامل و جامع ،سؤاالت تشریحي متنوع و سؤاالت چهارگزینهاي به همراه
پاسخهاي بلند و كوتاه آمده است.

تاريخ 
 .5احمدي ،فرجاهلل .اروپا از انقالب فرانسه تا اتحاد آلمان .تهران  :دانشنگار200 .1394 .ص .وزیري .شابک:
 ۹78۹64۲۹۲7784
مخاطب:معلم 
کلماتکليدي :تعاليم قرآن ،اسالم ،عدالت 
چکيده:شاخص هاي صحيح ارزیابي ميزان تحقق و آزادي بشر هميشه مورد كنکاش بوده است و تا به امروز به عنوان
مهم ترین نياز بشري در دستور كار همه ملتها و حتي سازمان ملل قرار گرفته است .در كتاب حاضر ،با تکيه بر سخنان
امام علي(ع) و كتاب آسماني ،هدف و راز خلقت مورد بررسي قرار گرفته و دستورات الهي در زمينه حقوق و آزادي بشر و
نحوه اجراي آن معرفي و راز رستگاري انسان بيان شده است.
نامهکاملبنيانگذارالقاعده.تهران  :دفتر نشر فرهنگ


اسامهبنالدن،افسانهياواقعيت:زندگي
.6سرابي ،محمد.
اسالمي360 .1395 .ص .رقعي .شابک ۹78۹644764۰66 :
مخاطب:دانشآموز /معلم 
پايهتحصيلي :سوم 
کلماتکليدي :تاریخ معاصر ،اعتقادات مذهبي 
چکيده :این كتاب در راستاي آگاهي بخشي به مخاطبان در جهت آشنایي با تاریخ معاصر در كشورهاي خاورميانه از
جمله افغانستان و عربستان تدوین شده است .نویسنده به تفکر سلفي و وهابي و اعتقادات آنها و در ادامه به زندگينامه
"اسامهبنالدن" پرداخته است و نگاهي همه جانبه به تاروپود زندگي او از ابعاد مختلف سياسي ،اعتقادي و اجتماعي
داشته است.
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 .7آمان ،كریستين /آورو ،پيیر .دانشنامه خانواده :اسرار انسان و تاريخ .مهدي ضرغاميان ،مهناز عسگري .تهران :
مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان138 .1395 .ص .رحلي .شابک ۹78۹64۰8۰۹۹۳8 :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :دهم 
کلماتکليدي :پرسشها و پاسخها ،دایرةالمعارف ،خانواده ،اطالعات عمومي 
چکيده:كتاب حاضر یک دانش نامه براي خانواده است كه با هدف افزایش اطالعات عمومي و ارتقاء دانش فردي خواننده
از یک سو به نوع كنجکاويهاي مخاطب توجه ميكند و از سوي دیگر زمينههاي ارتقاء معلومات عمومي و فرهنگي در
قرن حاضر را مورد توجه قرار ميدهد .این مجموعه حاصل تصاویري است كه عالوه بر زیباسازي صفحههاي كتاب
مي توانند اطالعات متن را افزایش دهند و درکِ تصویري روشني از متن ارائه نمایند .این كتاب در پنج بخش به نحوه
شکل گيري انسان ،زندگي اجداد ما ،تاریخ سازان جهان ،حوادث مهم تاریخ جهان و مهمترین بناهاي جهان اشاره كرده
است.
  .8اسناد النه جاسوسي آمريکا :دانشجويان مسلمان پيرو خط امام کتاب پنجم .تهران  :موسسه مطالعات و
پژوهشهاي سياسي814 .1390 .ص .وزیري .شابک ۹78۹6456458۱4 :
مخاطب:معلم 
کلماتکليدي :اسناد و مدارک ،ایران ،روابط خارجي ،ایاالت متحده امریکا 
چکيده :كتاب حاضر جلد پنجم از مجموعه اسناد النه جاسوسي امریکا است .متن یکي از اسناد منتشر شده از سفارت
امریکا در كویت به سفارت امریکا در تهران بدین شرح است :در ده ماه گذشته جریان دائمي اخبار و اطالعات درمورد
اوضاع ایران براي سفارت امریکا در كویت از اهميت بسيار برخوردار بوده است؛ بنابراین چون رویدادهاي ایران بر كویت و
خليج تاثير بسيار دارد ،از سفارت امریکا در تهران خواهشمندیم كه در توزیع گزارشهاي سياسي و مطالب مهم دیگر ،
سفارت امریکا در كویت را نيز شامل فهرست گيرندگان بنماید .در این كتاب تمام اسناد جاسوسي مربوط به مسائل
اقتصادي و داخلي كشورهاي كویت ،تركيه ،فلسطين ،پاكستان و شوروي افشا شده است.
  .9اسناد النه جاسوسي آمريکا :دانشجويان مسلمان پيرو خط امام کتاب چهارم .تهران  :موسسه مطالعات و
پژوهشهاي سياسي812 .1390 .ص .وزیري .شابک ۹78۹6456458۰7 :
مخاطب:معلم 
کلماتکليدي :روابط خارجي ،ایاالت متحده امریکا ،تاریخ ،ایران 
چکيده   :كتاب حاضر جلد چهارم از مجموعه اسناد النه جاسوسي امریکا است .در این جلد اسناد مربوط به مسئله
كردستان و دیدار مخفيانه شاهپور بختيار نخست وزیر پيشين ایران از عراق ،وضع جنبش كردها در ایران ،دو جاسوس
خبرنگار با اسم رمزهاي یو .ان .كمل و یو .ان .فسيل و اسناد متفرقه سيا بررسي ميگردد .در ادامه اسناد مربوط به خط
مشيهاي كليدي امریکا در ایران ،وضعيت جامعه یهودیان ،یهوديهاي ایراني و اقليتهاي دیگر ،توسعه نيروي دریایي
امریکا در اقيانوس هند ،دریاي عمان و خليج فارس برمال مي شود و حتي اسنادي دال بر بحث پيرامون كاهش توليد نفت
ایران با مقامات وزارت نفت عربستان سعودي كشف شده است.
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 .10اسناد النه جاسوسي آمريکا :دانشجويان مسلمان پيرو خط امام کتاب دوم .تهران  :موسسه مطالعات و
پژوهشهاي سياسي880 .1390 .ص .وزیري .شابک ۹78۹645645784 :
مخاطب:معلم 
کلماتکليدي :روابط خارجي ،اسناد و مدارک ،تاریخ ایران 
چکيده:این كتاب جلد دوم از مجموعه اسناد النه جاسوسي امریکا است كه حاوي اسنادي مربوط به محدوده زماني بين
تشکيل دولت نظامي و پيروزي انقالب در  22بهمن  1357است .با توجه به اسناد به دست آمده در النه جاسوسي ،اهداف
و مقاصد امریکا عمدتاً شامل دسترسي به منابع اقتصادي و به ویژه نفت براي خود و دوستان اروپایياش و استمرار
دسترسي به بازار در حال توسعه ایران بود .در این مرحله امریکا ،دولت نظامي را تنها چاره براي جلوگيري از پيشرفت
انقالب ميداند وميخواهد یک دولت غيرنظامي محافظهكار كه تنها اختالفش با دولت نظامي شکل ظاهري آن است ،روي
كار آورد.
 .11اسناد النه جاسوسي آمريکا :دانشجويان مسلمان پيرو خط امام کتاب سوم .تهران  :موسسه مطالعات و
پژوهشهاي سياسي864 .1390 .ص .وزیري .شابک ۹78۹6456457۹۱ :
مخاطب:معلم 
کلماتکليدي :روابط خارجي ،سياست ،جاسوسي ،تاریخ 
چکيده :این كتاب جلد سوم از مجموعه اسناد النه جاسوسي امریکا است .در این كتاب اسناد و مدارک مربوط به احزاب
سياسي در ایران ،منصوب كردن چهرههاي ميانهرو توسط امریکا ،مسئله افغانستان و كردستان بررسي ميشود .در این
اسناد دوستداران امریکایي خاورميانه ،به یک ایراني همکاري افتخاري با كنگره اعطا كردند .هدایتاهلل متين دفتري نوه
دكتر مصدق و مدیر ا طالعات و روابط مطبوعات وزارت دادگستري است منظور از دستياري افتخاري كنگره ،قادر نمودن
مردان جوان برجسته به كسب تجربه در حکومت دموكراتيک ،طي یک دوره كامل كنگره و جاسوسي براي امریکا است.
اسناد مربوط به خط ميانه كه شرح مالقاتها و دیدار با افراد ميانهرو بر سر كار آمده است ،در كتاب مشهود است .این
اسناد براي تحليلهاي جاسوسان امریکا بود.
  .12اسناد النه جاسوسي آمريکا :دانشجويان مسلمان پيرو خط امام کتاب ششم .تهران  :موسسه مطالعات و
پژوهشهاي سياسي926 .1390 .ص .وزیري .شابک ۹78۹6456458۲۱ :
مخاطب:معلم 
کلماتکليدي :روابط خارجي ،اسناد و مدارک ،تاریخ ایران ،پهلوي 
چکيده   :كتاب حاضر جلد ششم از مجموعه اسناد النه جاسوسي امریکا است كه اسناد مربوط به عمليات اطالعاتي
شوروي عليه امریکایي ها ،استقرار كا .گ .ب .و جي .آر .یو در كشورهاي خارجي ،نحوه برخورد با تقاضاي پناهندگي
شه روندان كشورهاي كمونيستي ،تاریخچه مختصر مصر ،روابط مصر و شوروي ،تحليل اوضاع و امکانات اعمال نفوذ در
جریان امور ایران و صنعت بين المللي نفت در سال  1980را ارائه مينماید .در ادامه همچنان اسناد و مداركي دال بر
دخالتهاي امریکا در ایران در همه زمينهها افشا ميگردد.
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 .13اسنادالنهجاسوسيآمريکا:دانشجويانمسلمانپيروخطامامکتابهشتم .تهران  :موسسه مطالعات و
پژوهشهاي سياسي872 .1390 .ص .وزیري .شابک ۹78۹645645845 :
مخاطب:معلم 
کلماتکليدي :روابط خارجي ،اسناد و مدارک ،جاسوسي ،خاورميانه ،جنگ ایران و عراق 
چکيده   :این كتاب جلد هشتم از مجموعه اسناد النه جاسوسي امریکا است كه شامل اسناد منتشر نشدهاي از
زندگينامه هاي سياسي و اجتماعي برخي رجال پهلوي مانند مهدي آذر ،جمشيد آموزگار ،علي اميني و . ..است .در این
كتاب عالوه بر اسناد مربوط به ایران ،اسنادي نيز درمورد كش ورهاي دیگر خاورميانه خصوصا همسایگان ایران ،انتشار یافته
است كه از جمله واقعيتهاي ساختار حکومتي رژیم بعثي عراق و پيوندهاي داخلي و خارجي حزب بعث ميباشد كه
عمدتا توسط سيا و یا دفتر حفاظت منافع امریکا تهيه گردیده است .با توجه به بسته بودن جامعه عراق و فقدان اسناد و
اطالعات معتبر در زمينه مسائل یادشده این سند از زمره اسنادي نادري است كه واقعيتهاي پيرامون عراق را روشن
مينماید.
 .14اسناد النه جاسوسي آمريکا :دانشجويان مسلمان پيرو خط امام کتاب هفتم .تهران  :موسسه مطالعات و
پژوهشهاي سياسي868 .1390 .ص .وزیري .شابک ۹78۹6456458۳8 :
مخاطب:معلم 
کلماتکليدي :اسناد و مدارک ،روابط خارجي ،ایاالت متحده امریکا ،تاریخ ایران 
چکيده :كتاب حاضر جلد هفتم از مجموعه اسناد النه جاسوسي امریکاست .این كتاب حاوي  28سند است كه در فاصله
زماني مرداد  1357تا آبان  1358تهيه شده است .تا شماره  11اسناد ،مقارن با اوج جریانات انقالب بوده است و بيشتر به
تجزیه و تحليل جریانات مذكور و عناصر دخيل در آن پرداخته است .از شماره  11به بعد موضوع اسناد ،مربوط به دوران
بعد از پيروزي انقالب اسالمي است كه مطالب آن در سه محور "انقالب"" ،مسائل بين ایران و امریکا" و "روندهاي
اقتصادي ایران بعد از انقالب" تقسيم بندي شده است.
 .15اسناد النه جاسوسي آمريکا :دانشجويان مسلمان پيرو خط امام .تهران  :موسسه مطالعات و پژوهشهاي
سياسي904 .1390 .ص .وزیري .شابک ۹78۹645645746 :
مخاطب:معلم 
کلماتکليدي :اسناد و مدارک ،روابط خارجي ،تاریخ ،ایاالت متحده امریکا 
چکيده :كتاب حاضر جلد اول از مجموعه اسناد النه جاسوسي امریکاست و حاوي افشاگريهایي است كه دانشجویان
مسلمان پيرو خط امام ،به تدریج و به صورت شش جزوه منتشر ساختند .اسناد موجود در این كتاب داراي مشخصاتي
است كه از آن جمله مي توان به اسنادي اشاره كرد كه كامالً سرٌي بوده و با حروف رمز نوشته شده است؛ این اسناد
راجعبه موضوعات پيچيده و از اسناد دنباله دار و سيستماتيک است و احتياج به زماني طوالني جهت كشف ارتباط بين
آنها دارد و یا بسياري از اسناد احتياج به تخصصهاي نظامي و اطالعاتي دارد.
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.16اسنادالنهجاسوسي:کتابدهمروزشمارانقالباسالمي(19دي13-1356آبان)1358بخشدوم.تهران :
موسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي780 .1390 .ص .وزیري .شابک ۹78۹6456458۹۰ :
مخاطب:معلم 
کلماتکليدي :تاریخ ایران ،روابط خارجي ،اسناد و مدارک ،جاسوسي 
چکيده :كتاب پيش رو جلد دهم از مجموعه اسناد النه جاسوسي امریکا در تهران و بخش دوم روزشمار انقالب اسالمي
است .اسناد این كتاب به وقایع هشت ماه اول پس از پيروزي انقالب اسالمي مربوط ميشود .در روزها و ماههاي اوليه پس
از پيروزي ،هنوز بسياري از وزارتخانهها و سازمانهاي مورد نياز جامعه شکل نگرفته بود و نياز به فرصت بيشتري براي
بازسازي و پاكسازي این مجموعهها و تطبيق آن ها با خواست ملت مسلمان ایران داشت .این در حالي بود كه هنوز غرب و
به ویژه امریکا هم درک درستي از انقالب اسالمي نداشت.
.17اسنادالنهجاسوسي:کتابنهمروزشمارانقالباسالمي(19دي13-1356آبان)1358بخشاول.تهران :
موسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي747 .1390 .ص .وزیري .شابک ۹78۹64564588۳ :
مخاطب:معلم 
کلماتکليدي :روابط خارجي ،اسناد و مدارک ،تاریخ ،ایاالت متحده امریکا 
چکيده:این كتاب جلد نهم ا ز مجموعه اسناد النه جاسوسي امریکا است .عمده اسناد روزشمار انقالب اسالمي به تازگي
ترجمه شده است ،بعضي از اسناد ترجمه شده در اعداد سایر اسناد نيست ،اما از آنجا كه حاوي اطالعات مفيدي است،
حذف نگردیدهاند .بهطور نمونه ميتوان به اسنادي درباره مالقاتهاي رجال پهلوي و انقالب اسالمي با اعضاي سفارت
اشاره كرد .چينش اوليه اسناد بر اساس تاریخ گزارش است و بعضي از اسناد ،تاریخ گزارش ندارند كه بر اساس قرینههاي
مختلف در محل مناسبي جاي گرفتهاند و حتي اسناد مربوط به یک روز ،بر اساس تقدم و تاخر شماره سند مرتب شدهاند.
اسنادالنهجاسوسي:کتابيازدهم،خليجفارس،روابطنظاميايرانوآمريکا،سفارتشورويدرايران.

.18
تهران  :موسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي628 .1390 .ص .وزیري .شابک ۹78۹645645۹68 :
مخاطب:معلم 
کلماتکليدي :روابط خارجي ،اسناد و مدارک ،انقالب اسالمي ،ایاالت متحده امریکا 
چکيده   :كتاب پيش رو جلد یازدهم از مجموعه اسناد النه جاسوسي امریکا است .این كتاب به اسناد منتشر نشده
اختصاص یافته است كه  301سند نویافته در سه فصل خليج فارس ،روابط نظامي ایران و امریکا و سفارت شوروي در
ایران را در خود جاي داده است 115 .سند فصل اول ،در پنج بخش انقالب اسالمي و كشورهاي حاشيه جنوبي خليج
فارس ،نفت در خليج فارس ،نقش نظامي غرب بهویژه امریکا در خليج فارس ،تنگه هرمز و زندگينامه هایي از شيوخ خليج
فارس سامان یافته است 117 .سند در فصل دوم و  69سند پایاني به سفارت شوروي در ایران اختصاص دارد.
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باستانشناسيبرايکاوشگرانجوان .علي شریفي.

.19سمفورد ،پاتریشيا /ریبلت ،دیوید ال ..باستانشناسان جوان:
تهران  :دیبایه64 .1394 .ص .رقعي .شابک ۹786۰۰۲۱۲۲۳۳۹ :
مخاطب:معلم 
کلماتکليدي :باستانشناسي ،پژوهشهاي علمي 
چکيده:باستانشناسي یعني مطالعه درب ارة گذشتگان ،شيوة زندگي آنان ،شکل و قيافة ظاهري ،ابزار و وسایل ،و تمدن و
فرهنگ آنها .آگاهي از این موارد كمک ميكند ما از توانایي ها و هنرهاي گذشتگان براي زندگي بهتر بهره ببریم .كتاب
حاضر نوجوان را با مفهوم و هدف باستانشناسي و روشهایي آشنا ميكند كه باستانشناسان براي حفظ آثار باستاني و
كشف رازهاي گذشتگان به كار ميبرند .در ضمن ،فرضيهسازي را نيز ميآموزند .نویسندة كتاب ميكوشد به این سؤاالت
پاسخ دهد كه باستان شناسان« :از كجا ميفهمند در كجا باید كاوش كنند ،معموالً چه چيزهایي پيدا ميكنند ،چگونه
حفاري ميكنند ،با یافتههایشان چهكار ميكنند و از كاوشهایشان چه ميفهمند».
بي نشان:ازميانهتانيويورک...وتاسوسنگرد،گذريبرزندگي
.20شيخاالسالمي ،جعفر /رسولزاده ،ميکایيل .
سردارشهيددکترناصرالديننيکنامي.ميانه  :رایکا160 .1394 .ص .وزیري .شابک ۹786۰۰6۲4۱۱8۰ :
مخاطب:دانشآموز /معلم 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :زندگينامهها ،داستانهاي فارسي 
چکيده:این داستان ،روایت زندگي دانشجوي خودساخته اي است كه با شنيدن خبر شروع جنگ تحميلي ،فرصت ادامه
تحصيل در آمریکا را رها ميكند و به ایران برميگ ردد .با تشکيل یک گروه جنگي براي پاكسازي منطقه عملياتي
سوسنگرد وارد عمل ميشود و به شهادت ميرسد .كتاب همچنين حاوي نامههاي شهيد با خانوادهاش و فعاليتهاي
مبارزانه او در آمریکاست.
.21اشتادلر ،فرانسيسکایونگمان .چرا و چگونه :پولونظامپولي،تاريخچهوتأثيرآندرزندگيبشر .كمال بهروزكيا.
تهران  :قدیاني48 .1395 .ص .رحلي .شابک ۹786۰۰۲5۱۳6۲5 :
مخاطب:معلم 
کلماتکليدي :پول ،تاریخ 
چکيده:كتاب حاضر جلد شصتویکم از مجموعه كتابهاي "چرا و چگونه" درباره تاریخ تحول پول است .پول از دوران
باستان تا امروز ،بهعنوان مهمترین وسيله داد و ستد ،شکلهاي گوناگون داشته است .این كتاب نشان ميدهد كه ابتدا از
چه اشيایي بهعنوان پول استفاده مي شد .كتاب با ارائه تصاویر مستند از اشکال و انواع پول در سراسر دنيا ،به انواع
مبادالت تجاري بهخصوص در اروپاي مركزي و عصر جدید آلمان اشاره دارد.
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.22محمدي ،اعظم .مجموعه رشادت :تاريخدهمرشتهادبياتوعلومانساني،آيش .تهران  :مبتکران /پيشروان.
160 .1395ص .رحلي .شابک ۹78۹64۰7۲5۹۹۳ :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :دهم 
کلماتکليدي :راهنماي آموزشي ،پرسشها ،آزمونها 
چکيده:در این كتاب ،دانشآموزان با مباحث و نکتههاي مهم هر درس آشنا ميشوند .براي تسلط بيشتر ،تمرینها و
پرسشهاي چهارگزینهاي ،تأليفي و كنکوري طراحي شده است .پاسخنامه پرسشها نيز براي ارزیابي سطح علمي
دانشآموزان آمده است.
 .23رجائيان ،ع .مشاهير كتابشناسي معاصر ایران :سيد شهاب الدين مرعشي نجفي .تهران  :مؤسسه خانه كتاب.
48 .1395ص .پالتویي .شابک ۹786۰۰۲۲۲۳۲۹6 :
مخاطب:معلم 
کلماتکليدي :مرعشي ،شهابالدین، ،1369 - 1276كتابشناسان ،سرگذشتنامهها 
چکيده:كتابشناسي در دنياي امروز به عنوان یک علم شناخته شده مطرح است و عالمان این علم یعني كتابشناسان از
قدیم از مقبوليت و اهميت خاصي برخوردار بودهاند و هریک از آنان سهم بهسزایي در شکلگيري تمدن اسالمي ما داشته
و دارند ،كتاب پيشرو به معرفي ،آثار و كارنامه علمي یکي از مشاهير كتابشناسي معاصر ایران ميپردازد.
.24سياسر ،قاسم .شانزده مقاله :سيستانوبلوچستاندرروزگارپهلوي .تهران  :پرنيان اندیش264 .1395 .ص.
وزیري .شابک ۹786۰۰۹558۲۱6 :
مخاطب:معلم 
کلماتکليدي :تاریخ ،ایران شناسي ،اقليتهاي قومي 
چکيده:در این كتاب كه مشتمل بر شانزده مقاله است ،مهمترین موضوعات و تحوالت سيستان و بلوچستان در دوره
پهلوي بررسي شده است .مؤلف «نگرش تاریخي مسلط در ميان مردم استان» را از عوامل عقبماندگي این منطقه ميداند
و زمينههاي شکلگيري این نگرش را واكاوي مي كند و به موضوعاتي نظير كشف حجاب ،لباس متحدالشکل ،تقسيمات
كشوري ،تشکلهاي زنان و فعاليت گروههاي مسيحي در زابل و زاهدان ميپردازد.
 .25مروتي ،زهرا .تمدنهاي بزرگ جهان :فرهنگ و تمدن ايران در عصر قاجارها :اوضاع سياسي ،اقتصادي،
اجتماعيوفرهنگي.تهران  :مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان140 .1395 .ص .رحلي .شابک ۹78۹64۰8۱۱48۱ :
مخاطب:معلم 
کلماتکليدي :قاجاریان ،فرهنگ و تمدن ایراني ،كاخ گلستان ،معماري اسالمي 
چکيده :كتاب حاضر در پنج فصل مروري كوتاه بر اوضاع سياسي ایران در عصر قاجار از اصل و نسب قاجارها تا فرجام
حکومت آنها دارد .فصل دوم اوضاع اداري و اقتصادي را از انتخاب تهران بهعنوان دارالخالفه تا درآمدهاي حکومتي را
بررسي مي كند .فصل سوم به اوضاع اجتماعي و آداب و رسوم مردم از زندگي شهرنشيني ،ایالت و عشایر ،سرگرمي شاهان
قاجار ،سرگرمي مردم در قهوهخانه ها پرداخته و در فصل چهارم به معرفي فرهنگ و هنر این دوره مانند مکتب خانهها،
ادبيات و شعر این دوره ،زنان شاعر ،اولين روزنامه در ایران ،معماري كاخ گلستان و معرفي هنرمنداني چون كمال الملک،
صنيع الملک مي پردازد .در آخرین فصل شخصيت هاي تاثيرگذار این عصر مانند اميركبير ،قائم مقام فراهاني و .. .با
تصاویر مربوط به آنها معرفي شده است.
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کاوشدرگذشته:داستانيدربارهيکماجراجوييباستانشناسي .علي

.26جيمز ،كارولين .باستانشناسان جوان:
شریفي .تهران  :دیبایه56 .1394 .ص .رقعي .شابک ۹786۰۰۲۱۲۲۳۲۲ :
مخاطب:معلم 
کلماتکليدي :باستانشناسي ،اكتشافات علمي ،داستان 
چکيده:باستانشناسي یعني مطالعه دربارة گذشت گان ،شيوة زندگي آنان ،شکل و قيافة ظاهري ،ابزار و وسایل ،و تمدن و
فرهنگ آنها .آگاهي از این موارد كمک ميكند ما از توانایي ها و هنرهاي گذشتگان براي زندگي بهتر بهره ببریم .كتاب
حاضر داستاني است علمي دربارة یک ماجراجویي باستان شناسي .نوجوان داستان در نقش یک كاراگاه ،ابتدا محلي را
كشف و اجازة حفاري آن را ميگيرد .سپس به جمعآوري آثار و نمونه ميپردازد .در آزمایشگاه نمونهها را ميآزماید ،با تيم
كاوش همراه ميشود ،آثار را تاریخگذاري ميكند و یافتهها را در كنار هم ميگذارد و نتيجه ميگيرد .در نهایت موفق
ميشود بخشي از تاریخچة شهرش را به مردم بشناساند.
کندوکاويدرگذشته:کاوشدرمحوطههايباستاني .علي شریفي.

.27جانهکول ،دبليو .باستانشناسان جوان:
تهران  :دیبایه56 .1394 .ص .رقعي .شابک ۹786۰۰۲۱۲۲۳46 :
مخاطب:معلم 
کلماتکليدي :باستانشناسي ،پژوهشهاي علمي 
چکيده:كاوش در مکانهایي كه هزاران سال پيش مردماني در آنجا زندگي ميكردهاند و یافتن بقایاي زندگي آنها
هميشه موضوعي وسوسه انگيز است .كتاب حاضر مخاطب را با روشها و فرایندهاي صحيح باستانشناسي ،و نقش و
وظایف اعضاي گروههاي باستانشناسي آشنا ميكند .نویسنده ميكوشد چنين اطالعاتي به مخاطب نوجوان بدهد:
« اعضاي هيئت باستان شناسي ،چگونگي آغاز حفاري ،درک ارزش مواد فرهنگي و دیگر یافتههاي باستاني ،گنجينههاي
معابد ،چگونگي زندگي در كاوش ،تقسيمبندي و طبقهبندي یافتهها ،وسرانجام كار باستانشناسي».
.28فرحزاد ،محمد .مشاهير نشر كتاب ایران :محمودکاشيچي .تهران  :مؤسسه خانه كتاب48 .1395 .ص .پالتویي.
شابک ۹786۰۰۲۲۲۲8۱7 :
مخاطب:معلم 
کلماتکليدي :سرگذشتنامهها ،كاشيچي ،محمود، ،1393 - 1301نشر 
چکيده:نشر كتاب در ایران با سابقه دویست ساله از جمله صنوف تاثيرگذار فرهنگي است كه نقش پررنگي در دورههاي
مختلف زماني در عرصههاي گوناگون سياسي ،اجتماعي ،فرهنگي و .. .داشته است .كتاب پيشرو ،معرفي ،زندگي حرفهاي،
آثار و كارنامه علمي محمود كاشي چي را به تصویر كشيده است.
مصريهايباستان .محمود مزیناني .تهران  :پيدایش.1395 .

.29آردر ،فيليپ .خانه هنري ،پر از دانش و سرگرمي!:
60ص .رقعي .شابک ۹786۰۰۲۹6۳4۰6 :
مخاطب:معلم 
کلماتکليدي :آداب و رسوم ،تاریخ مصر ،تاریخ باستان 
چکيده :در كتاب حاضر ،مخاطب با تمدن مصر ،آداب و ورسوم زندگي اجتماعي مصریان ،چگونگي ساختهشدن اهرام
مصر و همچنين چگونگي موميایي كردن مردگان مصري آشنا ميشود .دربارة خط هيروگليف ميخواند و تا حدودي مي
تواند آن را یاد بگيرد و حتي نام خود را بنویسد .همچنين با فرعونهاي مصري آشنا ميشود و دربارة زندگي پس از مرگ
مصریان و نيز دربارة ایزدان و ایزدبانوها نکاتي ميخواند.
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جغرافيا 
ايرانشناسي.تهران  :مؤسسه

.30صحرایي ،رضامراد /سلطاني ،مریم /شهباز ،منيره /مرصوص ،فائزه /شيرینبخش ،زهره.
فرهنگي فاطمي280 .1395 .ص .رحلي .شابک ۹78۹64۳۱88۲76 :
مخاطب:معلم 
کلماتکليدي :آموزش زبان فارسي ،ایران 
چکيده:جلد اول از مجموعه ایرانشناسي براي فارسي آموزان سطح مياني و فوق مياني در چارچوب شش سطح اروپایي
تهيه شده است .هر درس شامل بخش آمادهسازي ،واژههاي جدید ،متن ،تمرینهاي درک مطلب ،درک واژه و خالقيت
فردي به همراه تصاویر مرتبط است .این كتاب مخاطب را با جغرافياي طبيعي ایران ،ویژگيهاي سياسي اقتصادي و
فرهنگي و تاریخ و ادبيات ایران آشنا ميكند.
.31دهقاني دشتابي ،ارسالن .رابطهمنابعطبيعيباآموزشوپرورش.تهران  :ماهواره88 .1395 .ص .رقعي .شابک:
 ۹786۰۰858۹4۰۲
مخاطب:معلم 
کلماتکليدي :منابع طبيعي ،محيط زیست ،آموزش و پرورش 
چکيده:بسياري از دانش آموزان ما ،حتي آناني كه در شمال كشور زندگي ميكنند اطالعات بسيار كمي از مفاهيم اوليه
منابع طبيعي دارند .آموزش محيط زیست مي تواند تاثير قابل توجهي در تقویت فرهنگ زیست محيطي و رسيدن به
اهداف توسعه پایدار داشته باشد .این كتاب برگرفته از پایاننامه دوره كارشناسي ارشد ميباشد كه با استفاده از
پرسش نامه به اهميت رابطه منابع طبيعي با آموزش و پرورش در سطح مدارس شهر بافت پرداخته است .نویسنده در
فصل چهارم به تجزیه و تحليل دادهها با استفاده از جدول فراواني و نمودار ميپردازد .این كتاب به دانشآموزان یاد
مي دهد كه منابع طبيعي و محيط زیست فقط متعلق به نسل حاضر نيست بلکه باید با استفاده بهينه به نسل بعد جهت
استفاده آنها حفظ و نگهداري شود.

چندموضوعي 
 .32هيزن ،رابرت.م /ترفيل ،جيمز .چرا علم؟ رسيدن به سواد علمي .شادي حامديآزاد .تهران  :دیبایه /شركت
انتشارات علمي و فرهنگي324 .1394 .ص .رقعي .شابک ۹786۰۰۲۱۲۲۳۹۱ :
مخاطب:دانشآموز /معلم 
پايهتحصيلي :سوم 
کلماتکليدي :علوم ،نوجوانان ،بنيانهاي علم 
چکيده   :سواد علمي شامل دانشي است كه براي درک مسائل و مباحث عمومي به آن نياز است .این كتاب بيانگر
ساختمان شبکه وار علم است كه بر نوزده اصل كلي بنا شده است كه در هر فصل یک اصل تشریح ميشود .پنج فصل اول
كتاب به مفاهيم علمي اختصاص داده شده است و در فصل هاي بعدي به مواردي چون پيوندهاي شيميایي ،معماري
اتمي ،فيزیک هستهاي ،ساختار بنيادي ماده ،اخترشناسي ،كيهان ،نسبيت ،زمين پویا ،چرخههاي زمين و .. .اشاره شده
است.
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علمهيجانانگيز .شادي حامديآزاد .تهران  :دیبایه /شركت انتشارات علمي و فرهنگي240 .1394 .ص.

.33گري ،تئو.
خشتي .شابک ۹786۰۰۲۱۲۲۳84 :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :دهم ،سوم 
کلماتکليدي :علوم ،آزمایشها ،شيمي ،هيجان 
چکيده:نویسنده در این كتاب ،اصول علمي را به كمک آزمایشهایي عجيب نشان ميدهد .او موشک اسباببازي را به
كمک سوختي حاصل از بيسکوئيت كرمدار به هوا پرتاب ميكند و مواردي از این قبيل .هر آزمایش در این كتاب با
تصاویري دقيق ارائه شده است كه مخاطب را با واكنشهاي شيميایي جدید آشنا ميكند .نویسنده براي تقویت این تجربه
عملي ،براي همه آزمایشها دستورالعملي گامبهگام تدوین كرده است .این كتاب براي هركسي كه به شيمي و الکترونيک
و هيجان عالقه دارد مورد استفاده است.
 .34شيخپور ،مهدي .سير تا پياز 5 :کتاب انساني دهم .تهران  :بينالمللي گاج368 .1395 .ص .رحلي .شابک:
 ۹786۰۰۳5۹۳۹۲۳
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :دهم 
کلماتکليدي :راهنماي آموزشي ،پرسشها ،تمرینها 
چکيده:در این كتاب محتواي آموزشي پنج درس اقتصاد ،تاریخ ،جامعهشناسي ،جغرافياي ایران و منطق ارائه شده است.
توضيح مطالب منطبق با تقسيمبنديهاي كتاب درسي همراه با مثالها و عبارتهاي كوتاه است .پس از درسنامه،
مجموعه متنوعي از سؤاالت تشریحي و چهارگزینهاي آمده است.

داستان 
آبشاريخ .محبوبه نجفخاني .تهران  :افق384 .1394 .ص .رقعي .شابک ۹786۰۰۳5۳۱۳8۳ :

.35كربي ،متيو جي.
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :ادبيات ملل ،داستانهاي بلند ،داستانهاي حادثهاي 
چکيده«:آبدره» در حال یخ زدن است« .سولویگ» با خواهر و برادرش در قلعه هستند و منتظر آذوقه .تنها بُز قلعه،
دیگر شير نميدهد و سبزیجات هم در حال اتمام است .روزها به تمرین ميگذرد و شبها با غذاي بخور و نميري
خودشان را سير ميكنند و همچنان منتظرند .روزي كشتياي ميبينند كه در حال نزدیک شدن است .همه از خوشحالي
فریاد ميكشند؛ ولي.. ..
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 .36وندرپول ،كلر .اقيانوسي در ذهن .عطيه الحسيني .تهران  :پرتقال296 .1395 .ص .رقعي .شابک:
 ۹786۰۰8۱۱۱7۲6
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :ادبيات ملل ،داستانهاي بلند ،نوجوانان 
چکيده :این داستان درباره پسري است كه پدرش دریانورد است .پدر بيشتر در سفر بوده و پسر با مادرش بزرگ شده
است .آن ها هيچ شناختي از هم ندارند .با مرگ مادر ،پسر مجبور است در محل كار پدر ،زندگي كند و به مدرسه برود.
پسر در مدرسه با پسري به نام « ارلي اودن» آشنا ميشود و.. ..
.37گرهم ،كنت .كالسيکهاي خواندني :باددردرختانبيد .آرزو احمي .تهران  :پيدایش312 .1395 .ص .رقعي.
شابک ۹786۰۰۲۹64۰45 :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :داستانهاي حيوانات ،ادبيات ملل ،داستانهاي بلند 
چکيده :موش كور و موش رودخانه ،بسيار مؤدب و محترم هستند؛ اما وزغ هميشه در حال ماجراجویي و خرابکاري
است .حيوانات جنگل هر كاري ميكنند تا وزغ سر عقل بياید؛ ولي موفق نميشوند .سرانجام تصميم ميگيرند او را زنداني
كنند؛ اما این پایان ماجرا نيست.
 .38احمدي ،حسن .بازي دوم .تهران  :كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان226 .1395 .ص .رقعي .شابک:
 ۹786۰۰۰۱۰44۹8
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :داستانهاي تخيلي ،داستانهاي بلند ،نوجوانان 
چکيده:شخصيتهاي رمان جدید مادربزرگ نوههایش هستند .در واقع مادربزرگ یک بازي را با نوههایش شروع كرده
است؛ ولي داستان به شکل دیگري پيش ميرود و مادربزرگ و نوههایش به موجودات دیگري تبدیل ميشوند .شخصيت
اصلي داستان ،دخترک ژوليدهاي است كه هر بالیي بخواهد ،سر قهرمانهاي داستان ميآورد.
.39هاجسونبرنت ،فرنسس .كالسيکهاي خواندني :باغمخفي .آرزو احمي .تهران  :پيدایش416 .1395 .ص .رقعي.
شابک ۹786۰۰۲۹64۰۱4 :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :ادبيات ملل ،داستانهاي بلند ،نوجوانان 
چکيده«:مري»  10سال دارد و در هندوستان به دنيا آمده است .پدر و مادر مري سخت مشغول زندگي هستند و فرزند
خود را فراموش كردهاند و مري دختري خودخواه و بيادب و لجوج بار آمده ا ست تا اینکه پدر و مادرش بر اثر بيماري از
دنيا ميروند .مري به راهبي سپرده ميشود و بر اثر اتفاقاتي سر از خانه عمویي درميآورد كه تا به حال او را ندیده است.
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 .40پيیرس ،فيليپا .رمانهاي كالسيک نوجوان :باغ نيمهشب تام .سحرالسادات رخصتپناه .تهران  :قدیاني.1395 .
248ص .رقعي .شابک ۹786۰۰۲5۱76۰۹ :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :ادبيات ملل ،داستانهاي بلند ،نوجوانان 
چکيده:برادر تام سرخک گرفته و تام مجبور است به خانه خالهاش برود .خانه آنها موضوع جالبي براي تام ندارد .او
متوجه ساعت دیواري قدیمي گوشه سالن آپارتمان ميشود كه در نيمهشب 13ضربه ميزند .درِ انتهاي سالن طبقه پایين،
به باغي باز ميشودكه تام از آن خبر ندارد .صاحب خانه كل ماجراي باغ را براي تام تعریف ميكند.
.41فاكس ،پائوال .بردهرقصان .مصطفي رهبر .تهران  :كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان168 .1395 .ص .رقعي.
شابک ۹786۰۰۰۱۰۳774 :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :ادبيات ملل ،داستانهاي بلند ،كودک و نوجوان 
چکيده:یکي از سياهترین صفحات تاریخ بشري ،بردگي و بردهداري بوده است .این امر همواره ادعاي مبني بر اشرف
مخلوقات بودن انسان را زیر سؤال برده است .در این كتاب خواننده به همراه كودک سياهپوستي كه براي بردگي ربوده
شده و به سرزمين دیگري انتقال ميیابد ،همراه شده و شاهد رنجهاي باورنکردني آنها در طول چنين سفرهاي
طاقتفرسایي ميشود.
هاهمميخندند .تهران  :كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان136 .1395 .ص .رقعي.


بنفشه
.42افتخار ،رفيع.
شابک ۹786۰۰۰۱۰4۱۳۹ :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :داستانهاي بلند ،كودک و نوجوان ،مهارتهاي ارتباطي 
چکيده:این رمان به موضوع دوستي دو دانشآموز به نامهاي «امير» و «طاها» ميپردازد .طاها در حادثهاي توان راه
رفتن را از دست ميدهد و نياز به كمک دارد .امير تالش ميكند تا ضمن اميد دادن به او ،دوستياش را در حق طاها تمام
و كامل انجام دهد.
 .43شجاعي ،سيد علي .به بلنداي آن ردا .تهران  :كتاب نيستان216 .1394 .ص .رقعي .شابک:
 ۹78۹64۳۳78۰8۰
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :ادبيات دیني ،داستانهاي بلند ،امامان ،نوجوانان 
چکيده  :این كتاب داستان آخرین سال هاي زندگي امام رضا (ع) است .مأمون به كمک فضل ،وزیرش ،براي ارتقاي
جا یگاه خود نزد شيعيان و آرام كردن اوضاع ،امام رضا (ع) را به مرو ميآورد .امام (ع) در مدت دو سال با نمایندگان ادیان
دیگر مباحثههایي كرده و بسياري را مسلمان ميكند .آوازه علم و دیانت امام در همه جا ميپيچد.

21

کتابنامهدورهدومآموزشمتوسطهشماره16

فهرست توصيفي كتابهاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش متوسطه دوم

 .44منتظرظهور ،فریبا .به جز سرخ ،هر رنگي .تهران  :گل آذین192 .1394 .ص .رقعي .شابک:
 ۹786۰۰64۱45۰8
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :هنر و فرهنگ ،عکاسي ،داستانهاي بلند 
چکيده :این رمان با تم اصلي عکاسي نوشته شده و مخاطب را درقالب داستان با دنياي این حرفه آشنا ميكند .داستان
چند راوي دارد كه از ميان آنها ميتوان به عکاسي به نام «حيران» و دختري داستاننویس به نام «شهرزاد» اشاره كرد.
فضاي كلي داستان در شهرهاي تهران ،كاشان و یزد ميگذرد .در داستان چند عکاس مشهور ایراني نيز حضور دارند،
مانند نيکول فریدني و كاوه گلستان.
.45اكبرپور ،احمد .بهچاچالکسقوطکنيد.تهران  :هوپا152 .1395 .ص .رقعي .شابک ۹786۰۰8۰۲5۳44 :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :طنز ،داستانهاي بلند ،ادبيات كودک و نوجوان 
چکيده:این كتاب داستان سرزميني است ،به نام چاچالک ،با مردماني سادهلوح كه فکر نميكنند فراتر از كوههایي كه
چاچالک را احاطه كرده ،سرزمين دیگري وجود داشته باشد تا اینکه یک روز هواپيماي كوچکي در آنجا سقوط ميكند و
متوجه ميشوند چاچالکيها ذخایر طالي بسياري دارند؛ اما از آنها فقط براي ساخت سنگ مستراح استفاده ميكنند!
 .46سليمانيازندریاني ،فاطمه .به سپيدي يک رؤيا .تهران  :كتاب نيستان176 .1394 .ص .رقعي .شابک:
 ۹78۹64۳۳78۲64
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :ادبيات دیني ،داستانهاي بلند ،امامان 
چکيده:نویسنده داستان زندگي حضرت فاطمه معصومه (س) ،خواهر امام رضا (ع) را روایت ميكند .پس از اینکه امام
رضا (ع) از مدینه به خراسان ميروند ،نامهاي براي خواهرشان ميفرستند و از ایشان ميخواهند كه مدینه را ترک كرده و
به نزد ایشان به خراسان بروند .حضرت معصومه (س) راهي سفر ميشوند؛ ولي در قم بر اثر بيماري رحلت ميكنند و به
خاک سپرده ميشوند.
بيخانمان .افسون مهدویان .تهران  :شركت انتشارات ویژه نشر560 .1395 .ص .رقعي .شابک:
 .47مالو ،هکتور .
 ۹78۹64744۰554
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :ادبيات ملل ،داستانهاي بلند ،نوجوانان 
چکيده«:رمي» پسري سرراهي است كه در دهکده «شاوانون» بزرگ شده است و در سن هشت سالگي متوجه ميشود
كه خانم «باربرن» مادر واقعي اش نيست .پدرخوانده خشن رمي به دليل وضعيت مالي نامساعد ،با ماندن او در خانواده
مخالف است و بههمين دليل او را به مردي ایتاليایي به نام «ویتاليس» ميفروشد .پيوستن رمي به گروه نمایش «ویتالي»
او را با حوادث عجيب و جالبي روبهرو ميكند.
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بيستهزار فرسنگ زير دريا .مجيد عميق .تهران  :قدیاني.1395 .

 .48ورن ،ژول .رمانهاي كالسيک نوجوان:
120ص .رقعي .شابک ۹786۰۰۲5۱76۱6 :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :ادبيات ملل ،داستانهاي علمي-تخيلي ،نوجوانان 
چکيده  :داستان این كتاب یکي از پيشگویيهاي علمي نویسنده درخصوص زیردریایيهاست .داستان به روایت اول
شخص نوشته شده و همذات پنداري نوجوانان را برميانگيزد و آنها را به دنيایي خيالانگيز ،اما واقعي ميكشاند .ماجرا در
تابستان  ،1866در نيویورک شکل ميگيرد ،آنجا كه مردم فکر مي كردند دریا صاحب هيوالیي با چشمان درخشان است.
.49فلنگن ،جان .جنگاوران جوان :پادشاهيکالنمل .مسعود ملکیاري .تهران  :افق416 .1394 .ص .رقعي .شابک:
 ۹786۰۰۳5۳۱4۳7
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :سوم ،پيش دانشگاهي 
کلماتکليدي :ادبيات ملل ،كودک و نوجوان ،داستانهاي بلند 
چکيده:در این رمان ،چندین سال است كه اهالي شهر آرالوئن در صلح و صفا زندگي ميكنند ،غافل از اینکه ارباب باران
و تاریکي بار دیگر دست به كار دسيسهاي تازه اس ت؛ اما گيالن ،ویل و دوستش هوراس كه جنگجوي جواني است در
مأموریت ویژهاي به سرزمين همسایه(كالنمل) ميروند و در آنجا با رخدادهاي تکاندهندهاي روبهرو ميشوند .در این ميان
ویل و هوراس تنها كساني هستند كه ميتوانند سرزمينشان را از توطئه دسيسهگران نجات دهند.
 .50اسنيکت ،لموني .ماجراهاي ناگوار :پايان .فرزانه كریمي .تهران  :قدیاني288 .1395 .ص .رقعي .شابک:
 ۹78۹645۳6۱7۰7
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :سوم ،پيش دانشگاهي 
کلماتکليدي :ادبيات ملل ،داستانهاي بلند ،نوجوانان 
چکيده«:وایولت» و «كالوس» و «ساني» بودلر به همراه «كنت اوالف» پس از مدتي سرگرداني در اقيانوس به تپهاي
دریایي ميرسند .دختري بهنام «جمعه» بودلرها را نزد «ایشمائيل» ميبرد .بچهها به راز بزرگ ایشمائيل پي ميبرند.
همچنين رازي شگفتانگيز درباره والدینشان مي فهمند و نيز از راز درخت سيب تلخ كه در باغ گياهشناسي وجود دارد،
آگاه ميشوند.

23

کتابنامهدورهدومآموزشمتوسطهشماره16

فهرست توصيفي كتابهاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش متوسطه دوم

.51آرین ،آرمان .رمان نوجوان :پتشخوارگر:2مردياز تبار اژدها .تهران  :افق434 .1395 .ص .رقعي .شابک:
 ۹786۰۰۳5۳۱8۹5
مخاطب:دانشآموز /هنرجو 
پايهتحصيلي :پيش دانشگاهي ،سوم متوسطه نظري ،سوم فني و حرفهاي ،سوم كاردانش 
کلماتکليدي :ادبيات نوجوانان ،داستانهاي حماسي ،ایران باستان 
چکيده:این كتاب دومين جلد از كتابهاي سهجلدي «پتش خوارگر» است كه رخدادهاي آن برمبناي كتاب «اوستا» و
«بندهش» شکل گرفته است .این مجلد در  38فصل نوشته شده و رویدادهاي آن بر اساس شخصيت اسطورهاي پتش
خوارگر یا مردي كه تصميم گرفت ضحاک ماردوش نباشد ،شکل ميگيرد .هياهویي كه در پس درختهاي دور همچنان
ادامه دارد و از نبردي هولناک در قلب جنگل خبر ميدهد ،اميدهاي سه شخصيت اصلي داستان را نااميد ميكند .هيوالي
داستان چگونه با هوشياري خود نيروي مبارزان را از بين خواهد برد؟
 .52احمدي ،حسن .پس از پائيز .تهران  :مؤسسه انتشارات اميركبير288 .1394 .ص .وزیري .شابک:
 ۹78۹64۳۰۰84۹۹
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :جنگ ایران و عراق ،داستانهاي بلند ،نوجوانان 
چکيده«:جواد» در جنگ ،با گازهاي شيميایي بيمار شده است .او ميخواهد نوشتن رمان جدیدش را شروع كند؛ ولي
مي ترسد كه حالش بدتر شود یا هرگز نتواند آن را به سرانجام برساند؛ اما اینبار تصميمش جدي است .او شروع ميكند و
همه چيز در عالم خيال اتفاق ميافتد .همه چيز خيالي است.
.53هو.ین ،پالي .پسريدربرج .مریم عزیزي .تهران  :هوپا300 .1395 .ص .رقعي .شابک ۹786۰۰8۰۲567۲ :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :ادبيات ملل ،داستانهاي بلند ،كودک و نوجوان 
چکيده:پسري به نام «ادي» در طبقه هفدهم برجي در لندن زندگي ميكند .مادر ادي به خاطر ترس از جامعه هميشه
در خانه است و هيچوقت بيرون نمي رود .ادي مجبور است همه كارها را انجام دهد .او در موقعيت یک بزرگسال قرار
ميگيرد و آزمایشات سختي را پشت سر ميگذارد.
 .54سيدین ،علي .پنج و پنج؟يازده .تهران  :مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان112 .1395 .ص .وزیري .شابک:
 ۹78۹64۰8۱۰7۹8
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :داستانهاي كوتاه ،ادبيات كودک و نوجوان ،خاطره نویسي ،مدرسهها 
چکيده:این كتاب شامل داستانهاي كوتاهي است كه از معلمي و كالس و مدرسه سخن ميگوید .داستان اول درباره
مرد جواني است كه با دوچرخه و به شوقِ معلمي به سمت روستاي «لکان» ،ركاب ميزند .او ضمن توصيف سادگي و
زیبایي روستا ،یکي از بازيهاي كودكان را توضيح ميدهد.
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.55شيرزادي ،مهدي .تاآخرينفشنگ:رمانيبراساسحقيقت....تبریز  :هنر اول104 .1394 .ص .رقعي .شابک:
 ۹786۰۰746۰4۲۹
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :داستانهاي بلند ،تاریخ ایران ،جنگها 
چکيده  :این داستان روایت حمله شوروي در سال  ،1320به آذربایجان ایران است .سرجوخه ژاندارمري همراه دو
سربازش ،در مقابل حمله روس ،چهل و هشت ساعت مقاومت ميكنند و شجاعانه به شهادت ميرسند.
 .56واحدي ،نرجس .تا خدا راهي نيست .تهران  :سيب صادق(ع)72 .1394 .ص .رقعي .شابک:
 ۹786۰۰۱۱8۹5۰۰
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :ادبيات فارسي ،انواع ادبي ،شعر ،كودک و نوجوان 
چکيده:این كتاب دربردارنده قطعه هایي با مضامين خداشناسي ،مرگ ،جانبازي و فداكاري ،اخالق و آداب اجتماعي و. ..
است كه بيانگر اندیشهها و آرمانهاي نویسنده است .آرمانهایي كه گاهي با خاطرات گذشته پيوند ميخورد و گاهي
آیندهاي مطلوب را با عشق و احساس ترسيم ميكند.
 .57افتخار ،رفيع .تپش .تهران  :كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان126 .1395 .ص .رقعي .شابک:
 ۹786۰۰۰۱۰44۳6
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :جنگ ایران و عراق ،داستانهاي بلند ،نوجوانان 
چکيده:ميالد نوجواني  12ساله است كه بر اثر موشکباران همه اعضاي خانوادهاش را از دست داده است .او همراه
مادربزرگش ،بيبي ،به تهران ميآید؛ ولي طولي نميكشد كه بيبي را هم از دست ميدهد و تنها ميماند .ميالد مشکالت
زیادي دارد و هر بار در ماجرایي گرفتار ميشود؛ ولي هرگز تن به تسليم نميدهد.
.58بردلي ،كيمبرليبروبيکر .جنگيکهنجاتمداد .مرضيه ورشوساز .تهران  :پرتقال290 .1395 .ص .رقعي .شابک:
 ۹786۰۰8۱۱۱68۹
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :ادبيات ملل ،جنگ جهاني دوم ،داستانهاي بلند ،كودک و نوجوان 
چکيده:دختري كه یک پایش فلج است ،با مادر و برادر كوچکش «جيمي» در اتاقي زندگي ميكند .یکبار كه سعي
كرده بيرون برود ،كتک مفصلي از مادر ش خورده ؛ اما جيمي تا هروقت دلش بخواهد ،بيرون ميماند .مادر هميشه به
دختر سركوفت ميزند .یک روز خبر ميرسد كه شهر بمبباران خواهد شد.
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 .59رهنما ،شاهين .چارلي .تهران  :كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان170 .1395 .ص .رقعي .شابک:
 ۹786۰۰۰۱۰46۰۳
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :ادبيات داستاني ،داستانهاي بلند ،كودک و نوجوان 
چکيده:پيرمردي كه از كار افتاده و حافظهاش را از دست داده است ،سبيلي شبيه سبيل چارليچاپلين دارد و نوههایش
او را چارلي صدا ميكنند .چارلي مانند بچههاست و یک نفر تمام وقت باید مواظبش باشد .یک بار داخل رودخانه ميرود و
چيزي نمانده كه غرق شود؛ ولي نوهاش «سعيد» او را نجات ميدهد.
چهرهيپشتشيشه .كمال بهروز كيا .تهران  :افق112 .1395 .ص .رقعي .شابک:

.60اكه ،ولفگانگ .كلوب گارآگاهان:
 ۹786۰۰۳5۳۱54۳
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :ادبيات ملل ،داستانهاي كوتاه ،نوجوانان 
چکيده  :داستانهاي پليسي_ معمایي این كتاب شامل  22داستان كوتاه و هيجانانگيز است كه مخاطبان را با
شگردهاي كارآگاهان حرفهاي در حل این معماها آشنا ميسازد .خلق این معماها در دل داستان عالوهبر سرگرم كردن
نوجوانان ،آنان را به اندیشيدن وا ميدارد.
 .61گراف ،ليزا .چيزي دربارهي جرجي .نيلوفر نيکزاد .تهران  :پيدایش180 .1395 .ص .پالتویي .شابک:
 ۹786۰۰۲۹6۳8۱۹
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :ادبيات بينالملل ،ادبيات نوجوانان ،بيماريها 
چکيده :در این كتاب داستان دختري روایت مي شود كه به عارضة كوتاهي قد مبتالست .موضوعاتي مانند درک شرایط
افرادي كه به چنين معلوليتهایي دچارند و همچنين پذیرش نوزاد جدید توسط بچههاي قبلي در یک خانواده از مضامين
انساني این رمان است.
 .62زماني ،شهریار .خانۀ پدري .تهران  :دفتر نشر فرهنگ اسالمي112 .1395 .ص .رقعي .شابک:
 ۹78۹64476۳۹۰8
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :سوم ،پيش دانشگاهي 
کلماتکليدي :ادبيات معاصر ،سرگذشتنامهها ،داستانهاي بلند 
چکيده:كتاب حاضر داستاني است ،درباره زندگي جالل آلآحمد ،از شخصيتهاي تأثيرگذار تاریخ معاصر ایران .نویسنده
تالش دارد چهره جدیدي از این شخصيت را به نسل جوان معرفي كند .نثر روان و استفاده مناسب از صنعت ایجاز ،از
ویژگيهاي این رمان است .جالل آلاحمد با ایجاد تشکلهاي ادبي و صنعتي ،جهش بيسابقهاي را در نثر فارسي ایجاد
كرد.
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.63اسنيکت ،لموني .ماجراهاي ناگوار :12-خطردرپايگاهماقبلآخر .فرزانه كریمي .تهران  :قدیاني304 .1395 .ص.
رقعي .شابک ۹78۹645۳6۱6۹۱ :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :داستان ،داستانهاي حادثهاي 
چکيده  :اثر پيش رو ،جلد دوازدهم از مجموعه ماجراهاي ناگوار است .در این داستان ،بودلرها خود را به وعدهگاهي
ميرسانند كه اميد دارند پاسخ همه سوالهایشان را آنجا بيابند در هتل دنومان ،بچهها ماموریتي خاص دارند و براي انجام
ماموریتشان ،مجبور مي شوند دست به كارهایي بزنند كه حتي تصورش را هم نميكردند .چهرههاي آشناي بسياري را
ميبينند ،اما هنوز نميتوانند مطمئن باشند كه كدامیک از آنها از دوستانشان هستند یا از دشمنانشان و از همه اینها
ترسناکتر ،بچهها چهرهاي را ميبينند كه جز شرارت و دشمني چيزي با خود ندارند .یتيمان بودلر باز هم مجبور ميشوند
در شرارتهاي كنت اوالف با او همکاري كنند.
.64احمدي ،علياصغر .داستانزندگيسالم.تهران  :پركاس100 .1394 .ص .رقعي .شابک ۹786۰۰746۹۰۹5 :
مخاطب :
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :داستانهاي بلند ،روانشناسي ،خانواده ،نوجوانان 
چکيده  :مفهوم سالمت و بيماري و تعریف آنها ،آغاز داستانِ ورودِ «حسين» به دبيرستان است .داستان حسين و
همكالسيهایش با مفاهيمي درباره خانواده و خانواده مطلوب ادامه پيدا ميكند ،روشهاي خودسازي ،برنامهریزي در
زندگي و كنترل خشم پایانبخش این داستان است.
 .65یوسفي ،محمدرضا .داستان مانا .تهران  :شركت انتشارات ویژه نشر92 .1395 .ص .رقعي .شابک:
 ۹78۹64744۰5۰۹
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :ادبيات نوجوانان ،داستان ،مطالعه ،نویسندگي 
چکيده:داستان پسري است كه در یک مجتمع آپارتماني زندگي ميكند .این مجتمع یک كتابخانه و كتابداري به نام
خانم شجري دارد .قهرمان داستان كه گاهي در كتابخانه به خانم شجري كمک ميكند ،در فضایي فانتزي كمكم با
نویسندههاي كتابها ارتباط برقرار ميكند و از آنها نکتههایي در آداب مطالعه و فنون نویسندگي یاد ميگيرد .لذا
ميتواند براي خوانندگان سرگرمكننده و آموزنده باشد.
داستانهاي کوتاه از بزرگان ايران .تهران  :قدیاني80 .1395 .ص .رقعي .شابک:

 .66ناظمبکایي ،احسان.
 ۹786۰۰۲5۱۹۲۰7
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :تاریخ معاصر ،نویسندگان ،داستانهاي كوتاه 
چکيده:این مجموعه شامل  25داستان كوتاه از پنج عالِم معاصر در حوزه تاریخ اسالم است .در هر یک از این داستانها
زندگي عجيب و سختي هاي روزگار این عالِمان با تکيه بر اتفاقي واقعي بازگو شده است .آشنایي با چهرههاي سرشناس
ایراني و تمدن و فرهنگ ایرانزمين از اهداف این كتاب است.
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.67گادن ،رومر .دخترککولي .حسين ابراهيمي (الوند) .تهران  :شركت انتشارات ویژه نشر152 .1395 .ص .رقعي.
شابک ۹78۹64744۰4۹۳ :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :داستانهاي بلند ،ادبيات ملل ،كودک و نوجوان 
چکيده«:كيزي» دختري كولي است كه تنها قيم اش (مادربزرگش) را از دست داده و مجبور است به تنهایي در دهکده
زندگي كند و با اهالي آنجا كنار بياید .بچههاي مدرسه او را مسخره ميكنند و دست مياندازند .خانم معلم سعي ميكند
این وضعيت را تغيير دهد.
.68استيونسون ،رابرت لوئيس .زنبور :دکترجکيلوآقايهايد .شایسته ابراهيمي .تهران  :بينالمللي گاج.1395 .
48ص .رقعي .شابک ۹786۰۰۳5۹۳۹47 :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :ادبيات ملل ،داستانهاي بلند ،نوجوانان 
چکيده:در این رمان علمي ـــ تخيلي ،داستان كشمکش جنبههاي خوب و بد سرشت انسان روایت ميشود .قهرمان
داستان پزشک و دانشمند ميانسالي است كه تالش ميكند جنبههاي شيطاني و روحاني وجود انسان را از یکدیگر
تفکيک كند تا هر كدام بدون صدمه به دیگري به حيات خود ادامه دهد؛ اما در مسير بررسيهایش دچار مشکالتي
ميشود كه دیگران را نيز درگير ميكند.
دالوردلوار:زندگيرئيسعليدلواري .تهران  :كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان.1395 .

.69باباجاني ،علي.
84ص .وزیري .شابک ۹786۰۰۰۱۰۱48۰ :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :سرگذشتنامهها ،داستانهاي بلند ،ادبيات كودک و نوجوان 
چکيده:كتاب حاضر زندگينامه داستاني رئيسعلي دلواري و پایداري تاریخي اهالي بوشهر در برابر استعمار انگليس است
كه نثري نسبتاً روان دارد و اطالعات مختصر و مفيدي درباره آن واقعه تاریخي ميدهد.
.70گرین ،راجر لنسلين .كالسيکهاي خواندني :رابينهود .آرزو احمي .تهران  :پيدایش380 .1395 .ص .رقعي .شابک:
 ۹786۰۰۲۹64۰۰7
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :ادبيات ملل ،داستانهاي بلند ،نوجوانان ،فرهنگ عامه 
چکيده«:رابينهود» و «جان كوچولو» دزدان معروفي هستند كه در جنگل زندگي ميكنند .آنها اموال ثروتمندان را
غارت كرده و به فقرا ميبخشند .رابينهود فقط به خاطر خودش با قدرتمندان مبارزه نميكند .او درصدد است كه ثابت
كند كه مهم نيست چه كسي حکمران است ،مهم این است كه حکمران ،سعادت دیگران را بر خود ترجيح دهد كه به این
ترتيب هميشه پيروز است.
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.71اكه ،ولفگانگ .كلوب گارآگاهان :رازکشتيبادباني .كمال بهروز كيا .تهران  :افق128 .1395 .ص .رقعي .شابک:
 ۹786۰۰۳5۳۱567
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :ادبيات ملل ،داستانهاي كوتاه ،نوجوانان 
چکيده:این كتاب شامل  22داستان پليسي_ معمایي است .جذابيت داستانهاي این كتاب بهدليل خلق گفتوگوهاي
جالب ميان شخصيتهاي تبهکار و نيکوكار است .روند داستانها بهگونهاي است كه در پایان هر داستان مخاطب در نقش
كارآگاه وارد ماجرا ميشود و مجرم را شناسایي ميكند.
.72آقایاري ،خسرو .قصههاي پهلواني :رخصتمرشد،1اردبيل.تهران  :كتاب نيستان266 .1395 .ص .رقعي .شابک:
 ۹78۹64۳۳7847۹
مخاطب:دانشآموز /هنرجو 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :فرهنگ عامه ،سرگذشتنامه ،داستانهاي حماسي 
چکيده:قصههاي پهلواني در ایران بخشي از تاریخ شفاهي این سرزمين را تشکيل ميدهد .در این كتاب نویسنده هفت
حکایت از هفت پهلوان شهر اردبيل را روایت ميكند .هر یک از این قصهها برمبناي داستاني واقعي از مبارزات این
پهلوانان شکل گرفته است و در هر یک ارزشي اخالقي یا نکتهاي آموزنده گوشزد ميشود.
.73آقایاري ،خسرو .قصههاي پهلواني :رخصتمرشد،2تبريز .تهران  :كتاب نيستان146 .1395 .ص .رقعي .شابک:
 ۹78۹64۳۳78486
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :فرهنگ عامه ،سرگذشتنامه ،داستانهاي حماسي 
چکيده :نویسنده در این كتاب به سراغ پهلواناني از سرزمين تبریز رفته و زندگي و زمانه آنها را دستمایه روایتي
داستاني كرده است .در این روایت به آزادمردي وجوانمردي این پهلوانان در مبارزه با فساد و ظلم عوامل ارتش روسيه و
تعدي آن ها به زندگي مردم توجه شده است .نقطه عطف كتاب شرحي افسانهوار از سرگذشت ظالمان در مواجهه با
پهلوانان است.
.74آقایاري ،خسرو .قصههاي پهلواني :رخصتمرشد،3تهران.تهران  :كتاب نيستان478 .1395 .ص .رقعي .شابک:
 ۹78۹64۳۳784۹۳
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :فرهنگ عامه ،داستانهاي حماسي ،سرگذشتنامه 
چکيده:این كتاب با نگاهي به پهلوانان افسانهاي شهر تهران نوشته شده است .نویسنده در این روایتها براي شرح
زندگي هر یک از پهلوانان به شرایط زندگي آنها مي پردازد و به اوضاع و احوال جامعه آن روز ،باورهاي مردمي ،آداب و
رسوم بومي و دیني مردم توجه ميكند.
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.75آقایاري ،خسرو .قصههاي پهلواني :رخصتمرشد،4شيراز.تهران  :كتاب نيستان134 .1395 .ص .رقعي .شابک:
 ۹78۹64۳۳785۰۹
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :فرهنگ عامه ،سرگذشتنامه ،داستانهاي حماسي 
چکيده:داستانهاي این كتاب روایتي است از زندگي سالم و دینمدارانه در جامعه سنتي ایران كه قابل تسّري به زندگي
امروز نيز است .نویسنده در این داستانها سعي دارد با نمایش شالودههاي سازنده زندگي پهلوانان شيراز ،نقش خانواده،
دوستان ،جامعه و بزرگان دین را در شکلگيري عقاید و باورهاي دیني ترسيم كند .توجه داستانها به روزگار زمامداري
پهلوي اول باز ميگردد.
.76آقایاري ،خسرو .قصههاي پهلواني :رخصتمرشد،5قم .تهران  :كتاب نيستان318 .1395 .ص .رقعي .شابک:
 ۹78۹64۳۳785۱6
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :سرگذشتنامه ،داستانهاي حماسي ،فرهنگ عامه 
چکيده:در این كتاب مخاطب با سرگذشت پهلواناني از شهر قم آشنا ميشود .داستانها گاه از كودكي پهلوانان آغاز
مي شود و در ادامه نویسنده مخاطبانش را با منش و شيوه رفتاري آنها آشنا ميكند .داستانهاي ارائه شده ،در عين
سادگي سعي در بازگویي زندگي اجتماعي این افراد دارد كه در آن به اعتقادات دیني ،مرام ،مسلک پهلواني و سنتهاي
ایراني بسيار توجه شده است.
.77آقایاري ،خسرو .قصههاي پهلواني :رخصتمرشد،6کاشان.تهران  :كتاب نيستان198 .1395 .ص .رقعي .شابک:
 ۹78۹64۳۳785۲۳
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :سرگذشتنامه ،داستانهاي حماسي ،فرهنگ عامه 
چکيده:این كتاب سعي دارد گوشهاي از خصایل و رفتارهاي چن د تن از پهلوانان شهر كاشان را شرح دهد .ابتدا موقعيت
اجتماعي كاشان توضيح داده شده ،سپس مبارزه با راهزنان و اوضاع و احوال اقتصادي ،سياسي و اجتماعي دورهاي خاص
از ایران مرور ميشود.
 .78آقایاري ،خسرو .قصههاي پهلواني :رخصت مرشد ،7کرمانشاه .تهران  :كتاب نيستان266 .1395 .ص .رقعي.
شابک ۹78۹64۳۳785۳۰ :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :فرهنگ عامه ،سرگذشتنامه ،داستانهاي حماسي 
چکيده :این كتاب روایتي است از مواجهه پهلوانان شهر كرمانشاه با مردم و طبقه حاكمشان .در داستانهاي این كتاب
پهل وانان نمادي هستند از آرزوهاي فروخفته مردمي كه در مقابل ظلم حاكمان زمان خود ،كاري از پيش نبرده و چشم
انتظار انسانهایي برگزیده هستند تا حق خود را بستانند .درواقع پهلوانان نقش هدایتگر را در داستانها بازي ميكنند.
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.79آقایاري ،خسرو .قصههاي پهلواني :رخصتمرشد،8همدان.تهران  :كتاب نيستان114 .1395 .ص .رقعي .شابک:
 ۹78۹64۳۳78547
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :سرگذشتنامه ،فرهنگ عامه ،داستانهاي حماسي 
چکيده:همدان شهر افسانه اي ایران است .نویسنده شرحي از زندگي و زمان برخي از پهلوانان نامدار همدان را در قالب
داستان بازگو كرده است .همچنين مبارزه با پادشاه مغول ،اوضاع همدان در دوره قاجار و ناصري و شرحي از مبارزات
پهلوانان ،از جمله مطالب ارائه شده در این كتاب است.
.80آقایاري ،خسرو .قصههاي پهلواني :رخصتمرشد،9يزد .تهران  :كتاب نيستان182 .1395 .ص .رقعي .شابک:
 ۹78۹64۳۳78554
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :سرگذشتنامه ،فرهنگ عامه ،داستانهاي حماسي 
چکيده :نویسنده در این مجلد در قالب داستان از پهلوانان شهر یزد سخن ميگوید .وي در گام نخست به سراغ دوران
كودكي و نوجواني پهلوانان ميرود و خاستگاه و شيوه زندگي آنها را در فضاي اجتماعي روایت ميكند .مبارزات پهلوانان
با نزدیک شدن به شيوه بيان حکایت هاي قدیمي ایران بازگو شده كه همين امر بر كشش و جذابيت داستانها افزوده
است.
 .81بيتي ،رابرت .سرافينا و شنل سياه .شبنم حيدريپور .تهران  :پرتقال258 .1395 .ص .رقعي .شابک:
 ۹786۰۰8۱۱۱467
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :ادبيات ملل ،داستانهاي بلند ،داستانهاي حادثهاي ،نوجوانان 
چکيده:این داستان حال و هوایي مشابه داستانهاي هريپاتر دارد .قهرمان داستان دختري به نام سرافيناست كه با
پدرش زندگي ميكند .یک شب سرافينا مرد غریبهاي را ميبيند كه شنلي سياه پوشيده است و سعي دارد دختري را
بدزدد .سرافينا از گم شدن بچهها خبر دارد و تصميم ميگيرد كاري بکند.
.82دیکنز ،چارلز .زنبور :سرودکريسمس .شایسته ابراهيمي .تهران  :بينالمللي گاج48 .1395 .ص .رقعي .شابک:
 ۹786۰۰۳5۹۳87۹
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :ادبيات ملل ،داستانهاي بلند ،نوجوانان 
چکيده:در این داستان «اسکروچ» مردي خسيس و ثروتمند و عبوس است كه در شب كریسمس ،روح دوستش را
مي بيند .روح قصد دارد اسکروچ را از عاقبت اعمالش آگاه سازد و در این راه سه شبح دیگر نيز او را همراهي ميكنند .این
سه شبح ماجراهایي را از سه مقطع زماني براي اسکروچ به تصویر ميكشند.
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 .83حسنبيگي ،ابراهيم .سورنا .تهران  :كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان76 .1395 .ص .وزیري .شابک:
 ۹786۰۰۰۱۰۱۹54
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :داستانهاي حماسي ،ادبيات كودک و نوجوان ،تاریخ ایران 
چکيده:پسران فرهاد سوم ،هر كدام حکومت قسمتي از ایران را به عهده داشتند« .اُرُد» حاكم شمال و شرق و «مهرداد»
حاكم غرب ایران است .به اُرُد خبر ميدهند كه مهرداد ،پدر را كشته و قصد پادشاهي بر كل ایران را دارد« .سورنا»
ماهرترین فرمانده دولت اشکاني كه در خدمت اُرُد است ،قول ميدهد كه مهرداد را دستبسته تحویل دهد.
.84تواین ،مارک .كالسيکهاي خواندني :شاهزادهوبينوا .محمدرضا ملکي .تهران  :پيدایش384 .1395 .ص .رقعي.
شابک ۹786۰۰۲۹64۰۳8 :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :ادبيات ملل ،داستانهاي بلند ،نوجوانان 
چکيده:روزي وليعهد انگستان ،در حياط قصر ،پسربچه فقيري به نام «تام» را ميبيند كه شباهت زیادي به او دارد.
بچهها لباسهایشان را با هم عوض ميكنند و به این ترتيب تام در لباسهاي وليعهد در قصر ميماند و ماجراهاي عجيبي
را رقم ميزند .ترسيم تفاوتهاي عميق زندگي اشرافي و زندگي فقيرانه ،از اهداف این داستان است.
 .85بنجامين ،الي .شايد عروس دريايي .آرزو قليزاده .تهران  :پرتقال294 .1395 .ص .رقعي .شابک:
 ۹786۰۰8۱۱۱474
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :ادبيات ملل ،داستانهاي بلند ،كودک و نوجوان 
چکيده«:سوزي سوانسون» اطالعاتي دارد كه كمتر كودكي در سن و سال او ممکن است داشته باشد .سوزي به تحقيق
درباره عروس دریایي ميپردازد و واقعيت زندگي آنها را نشان مي دهد .تفکر درباره كائنات و یاد گرفتن از شکستهاي
زندگي ،مهمترین پيامهاي این داستان است.
.86اكرمي ،جمالالدین .شببهخير،تُرنا .تهران  :كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان160 .1395 .ص .رقعي.
شابک ۹786۰۰۰۱۰4۳75 :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :داستانهاي بلند ،ادبيات كودک و نوجوان ،مهاجرت 
چکيده«:سينا» و «تُرنا» خواهر و برادر هستند و به همراه پدرشان به كانادا رفتهاند .پدر ،آنها را رها كرده و در شهر
دیگري زندگي مي كند .تُرنا مریض شده است .برادرش او را به استانبول ميآورد تا به مادرش كه با دایياش به آنجا
آمده اند ،تحویل دهد .سرنوشت كودكان مهاجرت و غم غربتشان ،در این اثر به خوبي ترسيم شده است.
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.87كریستوفر ،جان .شهرطالوسرب .ع .نوریان .تهران  :كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان176 .1395 .ص.
رقعي .شابک ۹786۰۰۰۱۰۳75۰ :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :ادبيات ملل ،داستانهاي بلند ،كودک و نوجوان 
چکيده  :این كتاب سومين داستان از داستانهاي سهگانه نویسنده علمي ـــ تخيلي انگليسي است .در دو داستان
پيشين ،عده اي از ساكنان زمين كه به ترتيبي از اسارت موجودات فضایي و هيوالهاي فلزي سه پایه نجات یافتهاند ،به
كوههاي سفيد پناه ميبرند و از آنجا با فرستادن گروههاي شناسایي موقعيت امنيتي شهر «طال و سرب» را كه جایگاه
اصلي موجودات مذكور است ،ارزیابي ميكنند .در این داستان آنها براي نجات ساكنان زمين دچار مشکالتي ميشوند و..
..
شوراب وهشو .تهران  :شركت انتشارات سوره مهر.

.88كرمي ،شهرام .نمایشنامههاي عروسکها از بهشت ميآیند:
48 .1394ص .رقعي .شابک ۹786۰۰۱75۲۰۳۲ :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :انواع ادبي ،نمایشنامهها ،پيامبران 
چکيده:در این نمایشنامه ،بخشي از داستان زندگي حضرت ایوب بازگو ميشود« .هشو» پسركي یتيم و فقير است كه
ایوب به او كمک ميكند و «شوراب» شيطان است و سعي دارد پسرک و ایوب و همسرش را فریب دهد.
.89حسن زاده ،فرهاد .عقربهايکشتيبمبک.تهران  :افق208 .1395 .ص .رقعي .شابک ۹786۰۰۳5۳۱7۱۰ :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :ادبيات فارسي ،داستانهاي بلند ،نوجوانان 
چکيده:این داستان رماني ماجراجویانه است كه قهرمان اصلي آن چهار پسر نوجوان هستند .آنها گروهي بهنام عقرب را
تشکيل دادهاند و به شکلي اتفاقي در ماجرایي مرموز به دنياي بزرگترها وارد ميشوند .جذابيت این رمان در آن است كه
نویسنده با استفاده از راوي اول شخص ،خواننده را در متن حوادث قرار ميدهد و با استفاده از زباني ساده و طنز خواننده
را با خود همراه ميكند.
عنکبوتيها .مهرداد مهدویان .تهران  :افق224 .1395 .ص .رقعي .شابک:

 .90اليور ،الرن .رمان نوجوان:
 ۹786۰۰۳5۳۱84۰
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :دهم 
کلماتکليدي :ادبيات ملل ،داستانهاي بلند ،كودک و نوجوان 
چکيده :این رمان ،داستاني خالق و تخيلي و شاعرانه است كه یک فانتزي پرماجرا را از زبان دختري بهنام ليزا روایت
ميكند .ليزا برادر كوچکي به نام پاتریک دارد كه عنکبوتيها در شبي تاریک به او حمله كرده و روح او را دزدیدهاند .ليزا
قصد دارد برادرش را با نقشهاي شگفتانگيز از دست عنکبوتيها نجات دهد.
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فارغالتحصيلي جِيک مون .شقایق قندهاري .تهران  :كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان.

 .91پارک ،باربارا.
116 .1395ص .رقعي .شابک ۹786۰۰۰۱۰4۳۱۳ :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :ادبيات ملل ،داستانهاي بلند ،بيماريها ،كودک و نوجوان 
چکيده:پسري به نام «جيکمون» ،پدربزرگي به نام«اسکلي» دارد .او آلزایمر دارد و مدام خودش و خانوادهاش را توي
دردسر مياندازد .اوج رفتار او هم در مراسم فارغالتحصيلي جيک است كه تقریبا همه چيز به هم ميخورد؛ ولي جيک با
افتخار از این آزمایش بيرون ميآید.
 .92اكه ،ولفگانگ .كلوب گارآگاهان :قصر ميمونهاي قرمز .كمال بهروز كيا .تهران  :افق120 .1395 .ص .رقعي.
شابک ۹786۰۰۳5۳۱6۰4 :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :ادبيات ملل ،داستانهاي كوتاه ،نوجوانان 
چکيده:این كتاب كه دربردارنده  27داستان كوتاه در ژانر پليسي _ معمایي است ،براي مخاطبان عالقهمند به حل
معماهاي پليسي شرایطي را فراهم مي كند تا بتوانند ضمن درگير شدن با هر ماجرا ،مجرم را شناسایي كنند و درخصوص
اعمال و رفتار شخصيتهاي تبهکار و نيکوكار داستان بيندیشند.
 .93یوسفي ،محمدرضا .قصۀ کوچ .تهران  :شركت انتشارات ویژه نشر288 .1395 .ص .رقعي .شابک:
 ۹78۹64744۰578
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :داستانهاي بلند ،اقوام و عشایر ،كوچنشيني 
چکيده:این داستان سرگذشت نوجواني را بيان ميكند كه در یک ایل زندگي ميكند .در این رمان جریان كوچ مدرن
این قبيله بازگو ميشود كه اهالي ایل با اتوبوس به شهر موردنظر ميروند و گله همراه چوپان پياده حركت ميكند .جریان
پرفراز و نشيب این سفر از یيالق به قشالق و مسائل پيش روي كوچن شينان در جامعه امروز در روند این داستان بررسي
ميشود.
.94زرهاني ،سيد احمد .قهرماندبيرستاناميرکبير .تهران  :مؤسسه فرهنگي منادي تربيت226 .1395 .ص .رقعي.
شابک ۹786۰۰۳۹۰۰85۱ :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :داستانهاي بلند ،انقالب اسالمي ،نوجوانان 
چکيده  :شخصيت اصلي داستان پسر نوجواني است به نام «علي» كه همراه خانوادهاش از شيراز به اهواز نقلمکان
كردهاند .علي جزو دانشآموزان باایمان دبيرستان است .او با یکي از دبيران بهنام «آقاي سميعي» ارتباطي دوستانه برقرار
ميكند و در گروه او مبارزه با رژیم طاغوت را آغاز ميكند.
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.95بيچر استو ،هریت .زنبور :کلبهعموتام .شایسته ابراهيمي .تهران  :بينالمللي گاج144 .1395 .ص .رقعي .شابک:
 ۹786۰۰۳5۹46۱6
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :ادبيات ملل ،داستانهاي بلند ،نوجوانان 
چکيده:این داستان درباره بردهاي سياهپوست ،به نام «تام» است .او در برابر بيعدالتي و سختيهاي زندگي مقاومت
ميكند .داستان از زماني آغاز ميشود كه صاحب تام تصميم ميگيرد او را بفروشد .خریدار تام ،قول ميدهد كه با او رفتار
خوبي داشته باشد و هرگز او را به كسي كه نميشناسد ،نفروشد؛ ولي.. ..
.96هوستون ،جيمز .کماندارسفيد .علي خاكبازان .تهران  :شركت انتشارات ویژه نشر102 .1395 .ص .رقعي .شابک:
 ۹78۹64744۰47۹
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :ادبيات بينالملل ،ادبيات نوجوانان 
چکيده:كتاب حاضر داستان پسركي اسکيمو به نام "كانگو" است كه مدتي در اثر نزاع با سرخپوستهاي مهاجم و
تعقيب و گریز ،از خانواده دور ميافتد .اما بعد از كشمکشهاي متعددموفق ميشود ،خواهرش را از دست سرخپوستها
نجات دهد و نزد خانوادهاش بازگردد .داستان كتاب مخاطبان را با زندگي اسکيموها آشنا مي كند.
 .97فونویليه ،ژرژ .کودک ،سرباز و دريا .دالرا قهرمان .تهران  :كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان.1395 .
192ص .رقعي .شابک ۹786۰۰۰۱۰۳576 :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :ادبيات ملل ،داستانهاي بلند ،كودک و نوجوان 
چکيده :این رمان ،داستاني است درباره اشغال فرانسه در زمان جنگ جهاني دوم .در این داستان پسربچهاي  13ساله به
نام «پيیر» به همراه دوستانش تصميم ميگيرند تا عليه آلمانيها مبارزه كرده و براي آزادي كشورشان تالش كنند؛ اما
مبارزه بچهگانه آنها به تدریج حوادث خطرناكي را بهوجود ميآورد.
.98مولوي ،ریحانه .کوه.تهران  :كتاب ابرار112 .1395 .ص .رقعي .شابک ۹786۰۰77۹۰۱68 :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :داستانهاي بلند ،آداب و رسوم ،زن 
چکيده:این رمان از زاویه دید راوي به بخشي از زندگي زني ميپردازد كه سفري را آغاز ميكند و در خالل سفر ،آرام
آرام مخاطب را با دلتنگيهاي زنانه كه ناشي از عدم تطبيق با شرایط زندگي است ،آشنا ميسازد .همچنين راوي در طول
این داستان همواره نگاهي نقادانه به سنتها و عقاید آلوده به خرافات دارد.
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 .99دشنر ،جيمز .دوندهي هزارتو :گذر از جهنم .مينا موسوي .تهران  :افق416 .1395 .ص .رقعي .شابک:
 ۹786۰۰۳5۳۲۱8۲
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :ادبيات ملل ،داستانهاي بلند ،نوجوانان 
چکيده  :در جلد دوم از سهگانه «دونده هزارتو» ،توماس مطمئن است كه فرار از هزارتو به معناي آزادي او و بقيه
بيشهنشين هاست؛ اما اهرامن هنوز كارش تمام نشده است .مرحله دوم گذر از جهنم است .دشتي كه هيچ قانوني ندارد و
هيچ كمکي در كار نيست .آنها فقط دو هفته فرصت دارند تا از دشت جهنم عبور كنند .در این راه دوستيها و وفاداريها
سنجيده ميشود .اكنون افراد دیگري هستند كه نجاتشان بستگي به نابودي بيشهنشينها دارد.
.100پوررضائيان ،مهدي .نمایشنامههاي عروسکها از بهشت ميآیند :گرگويوسف.تهران  :شركت انتشارات سوره مهر.
44 .1394ص .رقعي .شابک ۹786۰۰۱75۲۰۰۱ :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :انواع ادبي ،نمایشنامهها ،پيامبران ،كودک و نوجوان 
چکيده  :در این نمایشنامه عروسکي ،داستان حضرت یوسف به گونهاي دیگر روایت ميشود .گرگ پير كه از طرف
حيوانات جنگل متهم به خوردن یوسف است ،حقيقت ماجرا را نقل ميكند .او تعریف ميكند كه چگونه برادران یوسف بر
اثر حسادت او را به چاه مياندازند و به پدرشان دروغ ميگویند.
 .101شاهآبادي ،حميدرضا .رمان نوجوان :الاليي براي دختر مرده .تهران  :افق120 .1395 .ص .رقعي .شابک:
 ۹786۰۰۳5۳۲48۹
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :ادبيات كودک و نوجوان ،داستانهاي بلند ،داستانهاي اجتماعي 
چکيده:به دنبال خشکسالي دو ساله ،اهالي قوچان دچار قحطي شده و محتاج غذاي روزانه خود ميشوند .در چنين
شرایطي ،والي قوچان هر روز به شکلي طلب ماليات ميكند .مردم گرسنه از فرط فقر ،دختران خود را ميفروشند .آنها
دختران  3تا  10ساله خود را به سواران تركمن ميفروشند كه از آن سوي سرحدات دولت روسيه به ایران آمدهاند و پول
حاصل را صرف دادن ماليات و سير كردن بقيه خانواده خود ميكنند .این كتاب داستان یکي از این دختران است كه از
زبان راویان مختلف بيان ميشود.
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النهي گريورها .مينا موسوي .تهران  :افق432 .1395 .ص .رقعي .شابک:
 .102دشنر ،جيمز .دوندهي هزارتو :
 ۹786۰۰۳5۳۲۰۱4
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :ادبيات ملل ،داستانهاي بلند ،نوجوانان 
چکيده«:توماس» بدون هيچ خاطرهاي از زندگي یا دنياي بيرون به مکاني بهنام «گليد» آورده ميشود .او و پنجاه پسر
نوجوان دیگر خود را «گليدر» مينامند .گليد با هزارتویي غولپيکر احاطه شده و در آن موجودات شروري بهنام
«گریورها» در شب پرسه ميزنند .پس از ورود توماس دختري به گليد فرستاده شده كه گفته ميشود آخرین فرد است .تا
آن لحظه هيچ دختري به گليد فرستاده نشده بود.
لميزرع.تهران  :كتاب نيستان352 .1394 .ص .رقعي .شابک ۹78۹64۳۳78۳۰۱ :
.103بایرامي ،محمدرضا .
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :ادبيات جنگ ،داستانهاي بلند ،نوجوانان 
چکيده«:سعدون» از خانوادهاي شيعه و «احلي» از خانوادهاي سنّي است .سعدون شيفته احلي است؛ ولي پدر احلي
مخالف این رابطه است .سعدون داوطلبانه به سربازي ميرود .او سربازي منظم است و خط خوبي هم دارد .در حادثهاي
كاميون حامل سعدون به ته دره ميرود و بعثيها فکر ميكنند او كشته شده است؛ ولي او زنده است و تصميم تازهاي
ميگيرد.
.104هانتر ،نورمن .ماجراهايباورنکردنيپروفسوربرانشتام .حسن پستا .تهران  :كانون پرورش فکري كودكان و
نوجوانان208 .1395 .ص .رقعي .شابک ۹786۰۰۰۱۰۳۳۳۰ :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :ادبيات ملل ،داستانهاي بلند ،كودک و نوجوان 
چکيده:در دنيا دانشمندان بزرگي بودهاند كه كارهاي بزرگي كردهاند؛ اما شاید هيچكدام از كارهاي آنان قابل مقایسه با
اختراعات عجيب و غریب پرفسور برانشتام نباشد .این پرفسور با آن كت سادهاي كه به جاي دكمه ،سنجاققفلي داشت و
با سر بزرگ تاسش ،باهوش و كمي كم حافظه بود .او اغلب در هر اختراع نکته كوچکي را فراموش ميكرد و اختراعش
چيز دیگري از آب درميآمد و ماجراي تازهاي ميآفرید.
 .105لينداماللي ،هانت .ماهي روي درخت .مرضيه ورشوساز .تهران  :پرتقال258 .1395 .ص .رقعي .شابک:
 ۹786۰۰8۱۱۱4۱۲
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :ادبيات ملل ،داستانهاي بلند ،كودک و نوجوان 
چکيده«:الي نيکرسون» دچار لکنت زبان شدید است و با خواندن و نوشتن مشکل دارد .بچههاي مدرسه او را مسخره
مي كنند و الي هيچ دوستي ندارد .او ناخواسته معلمش را ناراحت ميكند؛ ولي حاضر نيست علت این كار را براي كسي
توضيح دهد .معلم جدید «آقاي نيلز» تصميم گرفته با تمام توانش به الي كمک كند.
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 .106ارسکين ،كاترین .مرغ مقلد .كيوان عبيديآشتياني .تهران  :افق208 .1395 .ص .رقعي .شابک:
 ۹786۰۰۳5۳۲۰۰7
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :ادبيات بينالملل ،ادبيات نوجوانان ،بيماريها 
چکيده:كتاب حاضر داستان دختري است به نام "كيتلين" كه به بيماري آسپرگر(اوتيسم خفيف) مبتالست .در طول
داستان وقایع روزمرة مدرسه از نگاه این دانشآموز خاص مرور ميشود و هدف عمدة آن آشناكردن مخاطبان با شرایط
روحي و جسمي این قبيل افراد است.
.107تراورز ،پي.ال .كالسيکهاي خواندني :مريپاپينز .سرور كتبي ،سوسن عماري .تهران  :پيدایش240 .1395 .ص.
رقعي .شابک ۹786۰۰۲۹64۰۲۱ :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :ادبيات ملل ،داستانهاي بلند ،نوجوانان 
چکيده  :پرستاري به نام «مريپاپينز» ،به عنوان دایه ،در خانوادهاي متمول استخدام ميشود .پدر خانواده به شدت
مشغول كار است و فرصت ي براي رسيدگي به فرزندان ندارد .مادر خانواده هم یک فمينيست و فعال حقوق زنان است .در
این ميان مريپاپينز ،شخصيت اصلي داستان ،همراه با بچههاي خانواده و دودكش پاکكني به نام «رابرت» اوقات خوش و
پرماجرایي را ميگذرانند.
.108پترسون ،جيمز /گرابنستاین ،كریس .منحتيجوکترم .بيتا ابراهيمي ،بهشته خادمشریف .تهران  :پرتقال.1395 .
332ص .رقعي .شابک ۹786۰۰8۱۱۱۳68 :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :ادبيات ملل ،داستانهاي بلند ،كودک و نوجوان 
چکيده«:جيمي گریم» پسر معلولي است كه پس از شركت در مسابقه «بانمکترین بچه كُمدین دنيا» ،بهعنوان بهترین
«استندآپ» انتخاب شده است .در این داستان جيمي براي حفظ موقعيت خود و عبور از مشکالت و موانع سر راهش،
مبارزه ميكند .نویسنده نگاهي هوشمندانه به دغدغه كودكان و نوجوانان معلول و دنياي اطراف آنها دارد.
.109پترسون ،جيمز /گرابنستاین ،كریس .من،بامزهبود! .مریم رفيعي .تهران  :گيسا296 .1395 .ص .رقعي .شابک:
 ۹786۰۰6885۹4۰
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :ادبيات ملل ،داستانهاي بلند ،كودک و نوجوان 
چکيده:داستان این كتاب درباره «جيمي گریم» پسر شاد و شوخطبعي است كه داراي معلوليت حركتي است .جيمي
اهل نيویورک است و قصد دارد در مسابقه بانمک ترین بچه كُمدین دنيا شركت كند .در این مسير براي او مسائلي به
وجود ميآید كه او را وادار به تالش براي به حقيقت پيوستن رؤیایش ميكند .او مخاطبانش را به این نتيجه ميرساند كه
هرگز چيزي را بيش از حد جدي نگيرند.
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من،بامزهتربود! .مریم رفيعي .تهران  :گيسا328 .1395 .ص .رقعي .شابک:

.110پترسون ،جيمز /گرابنستاین ،كریس.
 ۹786۰۰6885۹57
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :ادبيات ملل ،داستانهاي بلند ،كودک و نوجوان 
چکيده:داستان این كتاب درباره «جيمي گریم» پسر شاد و شوخطبعي است كه نميتواند راه برود .جيمي اهل نيویورک
است و قصد دارد در مسابقه بانمکترین بچه كُمدین دنيا شركت كند .در این مسير براي او مسائلي بهوجود ميآید كه او
را وادار به تالش براي به حقيقت پيوستن رؤیایش ميكند .او در این داستان مخاطبانش را به این نتيجه ميرساند كه
هرگز چيزي را بيش از حد جدي نگيرند.
 .111ذبيحي ،راحيل .كاموا :موهاي معلق چشمهاي چرخان .تهران  :هوپا208 .1395 .ص .رقعي .شابک:
 ۹786۰۰8۰۲5۲76
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :داستانهاي تخيلي ،داستانهاي بلند ،نوجوانان 
چکيده :نویسنده در داستاني تخيلي ،قصه دختر شاه پریان و غول چراغ جادو را روایت ميكند .پریدخت (دختر شاه
پریان) با تهمتن ( پسر غول چراغ جادو) ازدواج كرده است .آنها دختري به نام بهاران دارند .او از همه جا بيخبر است و
نمي داند كه چرا با بقيه فرق دارد .پدر و مادر بهاران به دنبال راهي هستند تا این راز را با وي در ميان بگذارند.
.112آقاغفار ،علي .ناصرايکس-ري.تهران  :كتاب ابرار132 .1395 .ص .رقعي .شابک ۹786۰۰77۹۰۲5۰ :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :داستانهاي اجتماعي ،داستانهاي كوتاه ،كودک و نوجوان 
چکيده  :داستان این كتاب موضوعي اجتماعي دارد و روایت زندگي پسربچهاي به نام ناصر است كه ميتواند مانند
دستگاه ایکسري ،درون همه اجسام و افراد را ببيند .داستان با همين محور پيش ميرود و در این مسير مسائل و
مشکالتي براي این نوجوان پيش ميآید.
.113في ،اریک .ناگازاکي .سعيده بوغيري .تهران  :گل آذین104 .1395 .ص .رقعي .شابک ۹786۰۰64۱46۰7 :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :ادبيات ملل ،داستانهاي بلند ،نوجوانان 
چکيده :این داستان حکایت مردي است در آستانه پنجاه سالگي ،با عادتهاي یک آدم مجرد .او با رویدادهایي در خانه
خود روبهرو ميشود ،طوري كه ناگهان تمام زندگياش را تحتالشعاع قرار ميدهد .این رمان بر اساس داستاني واقعي
شکل گرفته است.
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.114اشپيري ،یوهانا .هايدي .آتنا عبدينژاد .تهران  :غنچه252 .1395 .ص .رقعي .شابک ۹786۰۰77۲۱۰87 :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :ادبيات ملل ،داستانهاي بلند ،كودک و نوجوان 
چکيده:این داستان دختر نوجواني به نام هایدي است كه در كوههاي آلپ سوئيس از پدربزرگش مراقبت ميكند .یک
روز عمه هایدي به كلبه آنها مي رود و او را با خود به فرانکفورت ميبرد .هایدي در آن شهر دوستان زیادي پيدا ميكند.
از جمله دكتري كه براي معاینه كالرا ـــ دختر عمه هایدي ـــ ميآمد .اتفاقاتي كه براي هایدي و دوستانش رخ ميدهد،
روند داستان را شکل ميدهد.
پاتروفرزندنفرينشده .نيلوفر امنزاده ،آرزو مقدس .تهران  :پرتقال368 .1395 .ص.


هري
.115رولينگ ،جيكي.
رقعي .شابک ۹786۰۰8۱۱۱8۰۱ :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :ادبيات ملل ،نمایشنامهها ،داستانهاي بلند ،داستانهاي حادثهاي 
چکيده:كتاب حاضر در قالب نمایشنامه منتشر شده است .داستان در زماني شکل ميگيرد كه هريپاتر و دوستانش
وارد دوران بزرگسالي شدهاند و خود صاحب فرزند هستند .حاال دیگر نوبت بچههایشان است كه به دنبال ماجراجویي
بروند.
.116ثابت ،كاتيا .افسونهاي نيل :ياقوتآنوبيس .مهدي ضرغاميان .تهران  :محراب قلم272 .1395 .ص .رقعي .شابک:
 ۹786۰۰4۱۳۱۲۱6
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :ادبيات ملل ،داستانهاي بلند ،كودک و نوجوان 
چکيده«:خدیو عباس دوم» مِلک بزرگ و نخلستان باشکوهش را به باستانشناس معروف« ،آلن دوپره» و دوستانش،
«رامي» و «حمزه» داده و به این ترتيب براي یافتن گنج هورهوتپ از آنان تشکر كرده بود .آلن از همه چيز لذت ميبُرد و
به نظرش همه چيز عالي بود تا اینکه مادر حمزه از راه ميرسد .او قرار است با آنها و در آن ملک زندگي كند .آلن و
بچهها تازه متوجه ميشوند كه آن ملک به «ملک شيطان» معروف است و هيچ كس حاضر نيست ،در فصل برداشت
محصول به آنها كمک كند.
.117عليشاهرودي ،فروغ .يحيي؛يعنيهميشهزنده.تهران  :دفتر نشر فرهنگ اسالمي72 .1395 .ص .رقعي .شابک:
 ۹78۹64476۳8۹۲
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :داستانهاي بلند ،خانواده ،قضا و قدر 
چکيده:این كتاب اثري داستاني است كه به حکمت خداوند و تقدیري ميپردازد كه پروردگار بر سرنوشتها جاري
ميسازد .در این رمان زندگي دختري به نام «گلنار» و رازهاي گذشته خانواده او و همچنين حقایق زندگي یکي از
برادرانش به نام «یحيي» بازگو مي شود .این داستان به مهرباني ،صبوري ،تعقل ،ذكاوت و مصمم بودن توجه شده است.
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يکيبرايخانوادهيمورفي .فرح بهبهاني .تهران  :پيدایش.1395 .

.118م .هانت ،ليندا .رمانهایي كه باید خواند:
336ص .پالتویي .شابک ۹786۰۰۲۹64۰76 :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :رمان ،ادبيات نوجوانان ،ادبيات بينالملل 
چکيده:كتاب حاضر داستان دختري به نام "كارلي" است كه در الس وگاس آمریکا با مادري خوشگذران بزرگ شده
است .او به دليل ناتواني مادر در تربيت فرزند ،از طرف بهزیستي به خانوادة آقا و خانم "مورفي" سپرده ميشود كه خود
صاحب سه پسر كوچک هستند .بيشتر داستان شرح ماجراها و تنشهایي است كه این دختر براي سازگاري در شرایط
جدید و در خانواده مورفي با آنها مواجه مي شود .تا اینکه در پایان داستان ،درست وقتي كه به خانواده مورفي دل بسته،
متوجه فداكاري مادرش ميشود و در فضایي احساسي ،آنها را ترک ميكند تا دوباره با مادرش زندگي كند.
.119راهي ،مریم .يوما.تهران  :كتاب نيستان212 .1394 .ص .رقعي .شابک ۹78۹64۳۳78۲7۱ :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :ادبيات دیني ،داستانهاي بلند ،اسالم 
چکيده :كتاب حاضر زندگي حضرت خدیجه (س) را روایت كرده است .داستان ازدواج خدیجه (س) با پيامبر ،ایمان
آوردن ایشان به اسالم ،ماجراهاي شعب ابيطالب و سرانجام وفات حضرت خدیجه (س) در این كتاب ارائه شده است.

ديني 
.120نورالدین ،محمد .احکاممصوربراينوجوانانوجوانانجلدچهارم.تهران  :پيام بهاران /زیارت36 .1395 .ص.
خشتي .شابک ۹78۹64778۹578 :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :دهم 
کلماتکليدي :فقه ،احکام شرعي ،ادبيات دیني 
چکيده  :نوجوانان در آستانة بلوغ و رسيدن به سن تکليف شرعي ،سؤالهاي زیادي دارند كه مرجعي براي یافتن
پاسخهاي آنها مي خواهند .كتاب حاضر با توجه به فتواي عالمان دین به چنين سؤالهایي پاسخ ميدهد .در این كتاب،
دربارة گوشت هاي حرام ،شرایط شکار حيوانات ،آداب خوردن و آشاميدن ،عقيقه ،قرباني و نذر ،شرایط نذر ،شرایط عهد و
پيمان ،وصيت و چگونگي انجام آن ،كارهاي جایز و غير جایز ،و چگونگي امر به معروف و نهي از منکر اطالعاتي داده شده
است.

41

کتابنامهدورهدومآموزشمتوسطهشماره16

فهرست توصيفي كتابهاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش متوسطه دوم

.121اباذري ،محمود .ادعيهوزياراتمهدوي.قم  :بنياد فرهنگي مهدي موعود (عج)152 .1395 .ص .رقعي .شابک:
 ۹786۰۰7۱۲۰74۳
مخاطب:مشاور 
کلماتکليدي :نيایش ،مهدویت ،دعا 
چکيده :در این نوشتار پس از مباحث مقدماتي ،نکات معرفتي دعا و اهميت آن در زندگي فردي بررسي شده است.
نکات معرفتي برخي دعاهایي كه بيشتر خوانده ميشوند و زیارتهاي مهدوي بيان شده و راز استجابت و آداب دعاكردن
تشریح شده است.
 .122باقريزادهاشعري ،محمد .از امام مهديعج بيشتر بدانيم 72 :پرسش و پاسخ در باره امام مهدي عليه
السالم.قم  :مؤسسه فرهنگي دارالحدیث136 .1395 .ص .رقعي .شابک ۹78۹644۹۳8۹۲4 :
مخاطب:دانشآموز /معلم 
پايهتحصيلي :پيش دانشگاهي 
کلماتکليدي :مهدویت ،امامان ،قيامت 
چکيده  :ادیان آسماني ،این نوید را به بشر داده اند كه سرانجام در سرتاسر زمين عدالت و امنيت حاكم و حکمراني
صالحان برقرار خواهد شد .در این كتاب كه در قالب پرسش و پاسخ آماده شده است به سؤاالت و شبهاتي درباره منجي
موعود(عج) و ویژگيهاي ایشان پاسخ داده شده است .پاسخها با استناد به دانشنامه امام مهدي(عج) و بر پایه قرآن و
احادیث است.
 .123بابازادهمقدم ،حسين .اکنکار فرقهاي تماميتخواه .تهران  :كتاب ابرار160 .1395 .ص .رقعي .شابک:
 ۹786۰۰77۹۰۱75
مخاطب:معلم 
کلماتکليدي :عرفان ،روانشناسي دین ،اعتقادات مذهبي 
چکيده:این شبه عرفان ،تئوري حسابشدهاي است كه برپایه آموزههاي اومانيستي و منفعتطلبانه بناشده و با توسل به
جنبههاي عشق محور ،درصدد حذف دین و مذهب از زندگي مردم است .مؤلف در این اثر ضمن شرح مباني معرفتي
«اِک» ،مباني فکري آن را نقد و بررسي ميكند و به بحث و ارتباط با عرفانهاي التقاطي و گسترش آن در جامعه
ميپردازد.
ابيطالب
هايعجيباميرالمومنينعليبن 


شاذان):مناقبومعجزاتوقضاوت
.124شاذان ،البن .الفضايل(البن
عليهالسالم .سيدمحمدحسين حسيني .تهران  :آرایان342 .1394 .ص .وزیري .شابک ۹786۰۰7۱۳۳۳۳۰ :


مخاطب:معلم 
کلماتکليدي :امامان ،تشيع ،احادیث 
چکيده :اثر حاضر ،ترجمه كتاب الفضائل است كه در فضایل اخالقي و مناقب اميرالمؤمنين نوشته شده است و اخبار و
روایات مشهور  ،قضاوتها و اتفاقات عجيب مرب وط به حضرت را از زبان یاران و دوستداران ایشان نقل ميكند .متن عربي
كتاب نيز به همراه ترجمه فارسي آمده است.
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.125گروه مؤلفان .مجموعه مقاالت پنجمين كنفرانس الگوي اسالمي ایراني پيشرفت :الگويپايهپيشرفتجلد.11
تهران  :الگوي پيشرفت500 .1395 .ص .وزیري .شابک ۹786۰۰76۱۱۹۰6 :
مخاطب:معلم 
کلماتکليدي :جنبههاي مذهبي ،اسالم ،مقاله ها 
چکيده:تمدنهاي بزرگ عموماً بر پایه مباني نظري و به همت مردماني تمدنساز و با بهرهگيري از قابليتها و امکانات
سرزميني متولد و مستقر شده است" .الگوي پایه پيشرفت" موضوع پنجمين كنفرانس الگوي اسالمي ایراني تعيين
گردیده است .كتاب حاضر حاوي مجموعه مقاالت منتشر شده در این كنفرانس است كه شامل اصول راهنما و نقشه راه
تهيه و تدوین الگو ،مفاهيم ،مباني ،آرمان و اركان پيشرفت ،مسائل اساسي ایران ،آینده پژوهي انقالب اسالمي ،قابليتهاي
ماندگار ملي ،واكاوي نظریهها و تجارب توسعه است.
انديشهسياسيامامخميني(ره).قم  :پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي304 .1394 .ص .رقعي.

.126لکزایي ،نجف.
شابک ۹786۰۰۱۹5۲۱8۰ :
مخاطب:معلم 
کلماتکليدي :حکومت اسالمي ،رهبران توسعه ،سياست 
چکيده  :اندیشه سياسي امام خميني(ره) متأثر از ابعاد مختلف اندیشه ایشان در حوزههاي عرفاني ،فلسفي ،فقهي و
كالمي است .در این اثر با رجوع به آثار بنيادي امام و تکيه بر كالن نظریه «دو فطرت» و نظریه ویژه ایشان درباره سه الیه
و شأن وجودي انسان ،به تجزیه و تحليل سياست در اندیشه ایشان پرداخته شده است.
انديشههاي استاد مطهري قدسسره :اخالق و تعليم و تربيت .قم  :مركز

 .127حسيني مؤمنزاده ،سيدامراهلل.
بينالمللي ترجمه و نشر المصطفي(ص)922 .1395 .ص .وزیري .شابک ۹786۰۰4۲۹۰4۹4 :
مخاطب:معلم /سایر كارشناسان 
کلماتکليدي :تعليم و تربيت ،اخالق اسالمي ،اندیشه و تفکر 
چکيده:كتاب حاضر جلد چهارم از مجموعه اندیشههاي استاد مطهري است كه در موضوع اخالق و تعليم و تربيت و در
سه بخش به صورت جامع و با رویکردي نوین تدوین یافته است .بخش نخست شامل مباحث فلسفه اخالق است .در این
بخش پس از طرح و نقد نظرات اندیشمندان ،نظ ریه استاد مطهري در زمينه فلسفه اخالق بازسازي شده است و بخش
دوم به طرح برخي از مفاهيم اخالقي مانند زهد ،توكل ،رضا و تقوا پرداخته است كه به نظر شهيد مطهري تفسير نادرست
این مفاهيم در جامعه اسالم موجب اعتراض و حمله مخالفان و عامل انحطاط و مانع موفقيت تلقي شده است .بخش سوم
مباحث تعليم و تربيت در اسالم است كه با مبناي پرورش استعدادهاي فطري انسان تدوین شده است.
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عليهالسالم.قم  :جمال128 .1395 .ص .پالتویي.
:سبکزندگياميرمؤمنانعلي 


باابوتراب
.128ميرعرب ،فرجاهلل.
شابک ۹78۹64۲۰۲58۲4 :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :شيوة زندگي ،زندگي اسالمي ،اخالق اسالمي 
چکيده:سخن گفتن از سبک زندگي ،در واقع بررسي سبک "زیستن" و سيره و روش حاكم بر زندگي انسان است.
كتاب حاضر با گرایش عملکردي و رفتاري و در قالب داستان كوتاه ،با نقل خاطراتي از زندگي امام علي (ع) تنظيم شده
است تا خيلي ساده و روان بتواند به خواننده كمک كند با سبک زندگي آن حضرت آشنا شود .كتاب در  6فصل به سبک
زندگي فردي حضرت علي (ع) ،تربيت فرزندان ،سبک رفتارهاي خانوادگي و اجتماعي ،سبک حکومت و مدیریت جامعه،
سبک قضاوت و برخورد با مسائل حقوقي و سبک رفتاري آن حضرت در امور بيتالمال ميپردازد.
.129بابازادهمقدم ،حسين .باکاروانغاليان.تهران  :كتاب ابرار80 .1395 .ص .رقعي .شابک ۹786۰۰77۹۰۱۹۹ :
مخاطب:معلم 
کلماتکليدي :تشيع ،اعتقادات مذهبي ،فرقههاي نوظهور 
چکيده:غلو به عنوان پدیدهاي انحرافآميز تاكنون منجر به شکلگيري جریانهاي متنوع فکري و عقيدتي شده است.
در این پژوهش به شرح سير تحول دیدگاه ها و مکاتب غاليان پرداخته شده است .از آن جمله فرقه حسيناللهي است كه
در مرحله جنيني با بحرانهاي فزاینده روبهرو شده و در بين شيعيان در حال گسترش است.
بررسيوتحليلانتظاردراهلسنت:ظرفيتشناسيانتظاردرمياناهلسنت .قم :

.130الهينژاد ،حسين.
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي184 .1395 .ص .رقعي .شابک ۹786۰۰۱۹5۲7۹۱ :
مخاطب:معلم 
کلماتکليدي :مهدویت ،امامان 
چکيده:انتظار منجي ،باوري است فراگير كه در غایتبخشي و ساماندهي جامعه نقشي اساسي دارد .در این نوشتار مقوله
انتظار منجي از نگرش اهل سنت با كاوش در منابع حدیثي ،تاریخي و اعتقادي آنها بررسي ميشود و به این سؤال پاسخ
داده ميشود كه آیا انتظار جزو آموزههاي اعتقادي اهل سنت است یا نه؟ و نقش اندیشمندان اهل سنت در اشاعه صحيح
فرهنگ انتظار در ميان اهل سنت چگونه است؟
.131گروه مؤلفان .مجموعه مقاالت چهارمين كنفرانس الگوي اسالمي ایراني پيشرفت :پيشرفتايران؛گذشته،حالو
آيندهجلد.14تهران  :الگوي پيشرفت590 .1394 .ص .وزیري .شابک ۹786۰۰76۱۱6۱6 :
مخاطب:معلم 
کلماتکليدي :جنبههاي مذهبي ،اسالم ،رشد اقتصادي 
چکيده :كتاب حاضر حاوي مجموعه مقاالت چهارمين كنفرانس الگوي اسالمي ایراني پيشرفت است .مقاالت ارائه شده
حاصل تالش یک هزار تن از متفکران ،مورخان و آیندهپژوهان رشتههاي متنوع علمي است كه همت خویش را در بازیابي
فراز و فرود تحوالت اندیشه و تمدن ایران گماشتند .مقاالت در چند محور مانند كندوكاو در فراز و فرود تحوالت تاریخي
ایران در بخشهاي ارائه شفاهي و پوستر ،قابليتها و سرمایههاي ماندگار ملي و ارزیابي وضع موجود ،آیندهپژوهي فرجام
شناسي آمده است.
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.132گروه مؤلفان .م جموعه مقاالت چهارمين كنفرانس الگوي اسالمي ایراني پيشرفت :پيشرفتايران؛گذشته،حالو
آيندهجلددوم.تهران  :الگوي پيشرفت500 .1394 .ص .وزیري .شابک ۹786۰۰76۱۱4۹4 :
مخاطب:معلم /دانشجو معلمان 
کلماتکليدي :جنبههاي مذهبي ،ایران ،اسالم ،رشد اقتصادي 
چکيده:كتاب حاضرجلد دوم از مجموعه "پيشرفت ایران ،گذشته ،حال ،آینده" است .این كتاب مجموعه مقاالت الگوي
اسالمي ایراني پيشرفت را در بر دارد .نویسنده  348مقاله را در قالب كتاب آورده است كه بهصورت شفاهي وپوستر ارائه
شده است .این مقالهها در محورهایي چون كندوكاو در فراز و فرود تحوالت تاریخي ایران ،قابليتها و سرمایههاي ماندگار
ملي و ارزیابي وضع موجود ،آیندهپژوهي و فرجامشناسي مطرح شده است.
عليهوآله .مشهد  :تدبر در قرآن و
اهلل 
.133الهيزاده ،محمدحسين .تأسيستمدنوحيانيسيرهپيامبراعظمصلي 
سيره144 .1395 .ص .وزیري .شابک ۹786۰۰۹55775۲ :
مخاطب:دانشآموز /معلم 
پايهتحصيلي :سوم ،پيش دانشگاهي 
کلماتکليدي :سيره نبوي ،حکومت اسالمي ،تاریخ اسالم 
چکيده:نبي اكرم(ص) در مدت  23سال جامعه خشن و جاهلي عرب را به جامعهاي متحد در قالب یک نظام توحيدي
تبدیل نمودند .بقاي این تمدن در برابر هجمه گسترده به آن ،گویاي تدبير و درایت آن حضرت است .این كتاب با نگاهي
نو به عملکرد پيامبر(ص) و محور قرار دادن قرآن و گزارشات تاریخي ،ضمن بررسي سيره پيامبر (ص) ،چگونگي تشکيل
تمدن توحيدي را بررسي ميكند.
.134محمدي ،حسن .تربيتآسماني.شيراز  :نوید شيراز216 .1394 .ص .رقعي .شابک ۹786۰۰۱۹۲۱۳5۳ :
مخاطب:دانشآموز /معلم 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :اخالق اسالمي ،احادیث ،شعر مذهبي 
چکيده:این كتاب حاوي مجموعهاي از احادیث و اشعار درزمينههاي مختلف اجتماعي از جمله اخالق و سيرت نبي اكرم
(ص) ،ارزش علم و عالم ،ازدواج و خانواده و .. .به همراه یادداشتهاي دوره تحصيل و تدریس نگارنده است.
 .135مفضل بن عمر .توحيد مفضل .محمدباقر مجلسي .تهران  :پرنيان اندیش188 .1394 .ص .رقعي .شابک:
 ۹786۰۰۹558۲۰۹
مخاطب:معلم 
کلماتکليدي :امامان ،روایات 
چکيده:اثر حاضر روایتي طوالني است از توحيد كه به واسطه یکي از شاگردان امام صادق(ع) به جاي مانده و عالمه
مجلسي آن را به فارسي برگردانده است .امام طي گفتوگو با « مفضل» گوشهاي از شگفتيهاي آفرینش انسان ،حيوانات
و طبيعت را بيان نموده ،حکمت وقوع نامالیمات را ذكر ميكند و در طول این بحثها یگانگي خدا را اثبات مينماید.
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.136اسدآبادي ،محسن .جامعدينوزندگي.تهران  :الگو620 .1395 .ص .رحلي .شابک ۹786۰۰7۹5۰۳57 :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :پيش دانشگاهي 
کلماتکليدي :آموزش ،آزمونها ،پرسشها 
چکيده:در این درسنامه براي فهم آسانتر ،مطالب به صورت دستهبندي همراه با نمودار كلي و تحليلي متن درسها
آمده است .مفاهيم آیات و روایات نيز با ارائه نمودارهایي آموزش داده شده است .رابطه علّي و معلولي آیات و روایات و
متن درسنامه بررسي و پرسشهاي چهارگزینهاي تأليفي ،كنکور سراسري و آزمایشي براي تمرین و ارزیابي دانشآموزان
آورده شده است.
 .137شهرابيفراهاني ،اعظم .جايگاه زن از منظر قرآن و انجيل .تهران  :مؤسسه فرهنگي منادي تربيت.1395 .
120ص .رقعي .شابک ۹786۰۰۳۹۰۰78۳ :
مخاطب:معلم 
کلماتکليدي :حقوق فردي و اجتماعي ،زنان در اسالم ،زن 
چکيده:در طول تاریخ تفکر دیني ،اندیشههاي متفاوتي ابراز شده است .این اثر ،نگاهي دارد به جایگاه زن در مقوله
خانوادگي ،اجتماعي ،سياسي ،انساني و مذهبي از منظر قرآن و انجيل(عهد جدید) .همچنين تفاوتها و شباهتهاي
موجود بين دیدگاه قرآن و انجيل درباره زنان را بررسي و بيان ميكند و نظر عالماني چون آیتاله امام خميني(ره)،
مطهري و جوادي آملي در مورد جایگاه و نقش زن را در نظام اسالمي بيان ميكند.
عليهالسالم،
مجتبي 

 .138اسماعيلي ،محسن .سرچشمه حکمت :چهار و چهار :سفارشهاي اميرمؤمنان به امام
وهشتمنهجالبالغه .تهران  :دفتر نشر فرهنگ اسالمي192 .1395 .ص .رقعي .شابک:

شرحوتفسيرحکمتس 
ي
 ۹78۹64476۳6۳۲
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :نهجالبالغه ،امامان ،سخنراني 
چکيده:این نوشتار ،شرحي است بر حکمت سيو هشتم نهجالبالغه كه وصایاي حضرت علي(ع)به فرزند ارشد خویش را
در بر دارد .این سفارشها جامعترین راهنمایيهاي الزم براي زندگي سعادتمندانه را شامل ميشود .مفهوم وصيت و انواع
وصایاي امام و رهآوردهاي آنها نيز در اینجا مورد بحث واقع شده است.
.139معارف ،مجيد /شفيعي ،سعيد .الهيات (علوم قرآن و حدیث) :درآمديبرمطالعاتحديثيدردورانمعاصر.
تهران  :سمت212 .1394 .ص .وزیري .شابک ۹786۰۰۰۲۰۱۲58 :
مخاطب:معلم 
کلماتکليدي :احادیث ،تفسير قرآن ،تاریخ ،نقد 
چکيده:حدیث پيامبر اكرم (ص) ،پس از قرآن كریم ،مهمترین منبع دین اسالم و منطبق با اوامر خداي متعال در كتاب
آسماني مسلمانان است .كتاب حاضر در شانزده فصل تنظيم شده است و مباحث حدیثي رایج در جهان معاصر در فصول
مختلف آن گنجانده شده است .در كنار آن ،مؤلفان تا حد امکان به نقد و بررسي آراء مختلف حدیثپژوهان غربي و برخي
مسلمانان پرداختهاند.
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 .140مؤدب ،سيدرضا .درسنامه آشنايي با نهجالبالغه .قم  :مركز بينالمللي ترجمه و نشر المصطفي(ص).1395 .
120ص .وزیري .شابک ۹786۰۰4۲۹۱۱4۹ :
مخاطب:دانشآموز /معلم 
پايهتحصيلي :سوم ،پيش دانشگاهي ،
کلماتکليدي :نهجالبالغه ،تفسيرها ،نقد 
چکيده:این اثر به بررسي مفهومي و مبنایي نهجالبالغه در قالب هفت درس شامل مباحث :كليات نهجالبالغه ،انگيزه و
شيوه گردآوري این اثر ،كتابشناسي نهجالبالغه ،هندسه و زیبایيشناسي كالم نهجالبالغه و اعتبار روششناسي
نهجالبالغه ميپردازد و در ادامه ،بهصورت مفهومي به دو موضوع خداشناسي در عينيت زندگي و دنيازدگي در نهج البالغه
پرداخته ميشود.
 .141الهيزاده ،محمدحسين .درسنامه تدبر در سيره تمدنساز اهلبيت عليهمالسالم .مشهد  :تدبر در قرآن و
سيره208 .1395 .ص .وزیري .شابک ۹786۰۰8۳۹7۰76 :
مخاطب:معلم 
کلماتکليدي :تمدن اسالمي ،امامان ،سيرهنویسي ،اسالم 
چکيده   :درسنامه حاضر ،نگاهي دارد به شيوه زندگي پيامبر اكرم(ص) ،حضرت فاطمه(س) و ائمه اهل
بيت(عليهم السالم) .هر فصل به شرح نحوه زندگي ،اوضاع سياسي جامعه آن روز و توضيح چگونگي مشاركت یکي از
بزرگواران در پيشبرد تمدن وحياني اختصاص یافته است.
.142الهيزاده ،محمدحسين .درسنامهتدبردرقرآنجز 26و .27مشهد  :تدبر در قرآن و سيره402 .1395 .ص.
وزیري .شابک ۹786۰۰۹557776 :
مخاطب:معلم 
کلماتکليدي :علوم قرآني ،آموزش قرآن 
چکيده:فهم و دریافت پيام هدایتي آیات قرآن با تدبر دستیافتني است .این درسنامه شامل متن و ترجمه سورههاي
حدید تا محمد(ص) است و ساختار و سياق آیات هر سوره و تفسير مختصر آیات ذكر شده است.
.143الهيزاده ،محمدحسين .درسنامهتدبردرقرآنجز 28و .29مشهد  :تدبر در قرآن و سيره454 .1395 .ص.
وزیري .شابک ۹786۰۰8۳۹7۰۲۱ :
مخاطب:معلم 
کلماتکليدي :علوم قرآني ،آموزش قرآن 
چکيده  :این درسنامه شامل متن و ترجمه سورههاي مرسالت تا مجادله است .ساختار و سياق هر سوره به صورت
نموداري مشخص شده و درباره هر یک مختصري بحث و پيام آیات تشریح شده است تا با تأمل و تدبر در چگونگي اتصال
وحياني و انفصال ظاهري آیات فهم بهتري از سورهها حاصل شود.
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.144الهيزاده ،محمدحسين .درسنامهتدبردرقرآنجز .30مشهد  :تدبر در قرآن و سيره402 .1395 .ص .وزیري.
شابک ۹786۰۰۹55776۹ :
مخاطب:معلم 
کلماتکليدي :علوم قرآني ،آموزش قرآن 
چکيده:تدبر در قرآن فعاليتي است كه انس هر چه بيشتر با ظاهر الفاظ و عبارات آیات قرآن را فراهم ميكند .در این
درسنامه عالوه بر درج متن و ترجمه آیات سورههاي ناس تا نبأ ،ساختار سورهها و پيام هدایتي آنها آمده است.
.145الهيزاده ،محمدحسين .درسنامهتربيتفطري .مشهد  :تدبر در قرآن و سيره258 .1395 .ص .وزیري .شابک:
 ۹786۰۰8۳۹7۰۳8
مخاطب:معلم 
کلماتکليدي :تربيت ،خداشناسي ،زندگي اسالمي 
چکيده:یکي از توطئههاي دشمنان اسالم در جنگ نرم ،خاموشكردن فطرت و نابودي هویت حقيقي انسانهاست .در
كتاب حاضر ،ضرورت تربيت فطري و شناخت فطرت بر مبناي قرآن بيان شده و مفهومشناسي و روش عمليسازي آن
تبيين شده است .همچنين ویژگيهاي قواي فطري در مقایسه با ویژگي هاي نفس و قواي نفساني و جایگاه آنها در
الیههاي وجود انسان مشخص شده است.
.146الهيزاده ،محمدحسين .درسنامهسيرعملدرقرآنوسيره .مشهد  :تدبر در قرآن و سيره402 .1395 .ص.
وزیري .شابک ۹786۰۰۹5577۹۰ :
مخاطب:معلم 
کلماتکليدي :احکام اسالمي ،اخالق اسالمي ،حکومت اسالمي ،حقوق مدني و سياسي 
چکيده:تحقق احکام و معارف دین در عرصه فردي و اجتماعي ،نظاممند و داراي سير است .غفلت از این نظام ،سبب
بروز نابسامانيهاي بسيار در دنياي اسالم و كجفهمي در دین و ظهور اعمال غير انساني زیادي به نام دین شده است .این
نوشتار با رویکرد توصيفي تحليلي ضمن پرداختن به چيستي و ضرورت عمل ،مسئله سير عمل را از دیدگاه قرآن و سيره
بررسي و در قالب درسنامه ارائه كرده است.
البالغهجلدچهارمنامهها(.)2


درسنامهنهج
.147گروه تدوین متون درسي .آموزش ترجمه و مفاهيم نهج البالغه:
تهران  :دارالعلم232 .1395 .ص .وزیري .شابک ۹78۹64۲۰4۲۹5۱ :
مخاطب:دانشآموز /معلم 
پايهتحصيلي :پيش دانشگاهي 
کلماتکليدي :امامان ،كتابهاي مذهبي ،اعتقادات مذهبي 
چکيده:این كتاب در سيري تدریجي از آسان به سخت ،گزیدهاي از مباحث مطرح در نامههاي نهجالبالغه را كه شامل
سخنان حضرت علي(ع) در زمينههاي مختلف است ،ارائه ميدهد تا به این ترتيب كاربست معارف و آموزههاي ناب علوي
در زندگي فردي و اجتماعي آشکار شود .تمرینهاي مطرح در كتاب به صورت كاربردي ،مخاطبان را با شيوه آموزش
ترجمه نهجالبالغه آشنا ميسازد.

48

کتابنامهدورهدومآموزشمتوسطهشماره16

فهرست توصيفي كتابهاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش متوسطه دوم

السالمدرمواجههباناهنجاريهاياجتماعي .قم  :پژوهشگاه


عليهم

راهبردهايائمه
.148واسعي ،سيدعليرضا.
علوم و فرهنگ اسالمي348 .1394 .ص .رقعي .شابک ۹786۰۰۱۹5۲47۰ :
مخاطب:دانشآموز /معلم 
پايهتحصيلي :سوم 
کلماتکليدي :اسالم ،امامان ،تشيع ،زندگي اسالمي 
چکيده:بيگمان سنتهاي حاكم بر جامعه ،تعدیل كننده رفتار آدميان و مبين نوع تعامل آنان با یکدیگر و انتقالدهنده
فرهنگ جامعه به ادوار بعدي است .كتاب حاضر با نگرش بر اساس سنت و سيره پيشوایان معصوم سعي دارد با واكاوي
رفتار و تصميمگيريهاي ائمه(ع) الگوهایي را براي رویارویي با ناهنجاريهاي جوامع اسالمي امروزي ارائه دهد.
.149صدرينيا ،حسين .روابط ،ارتباطات و تعامالت انسان :روابط،ارتباطاتوتعامالتانسان()6عالمآخرت(دوزخ
وبهشت).تهران  :سایه روشن312 .1395 .ص .رقعي .شابک ۹786۰۰5۳5۲۱84 :
مخاطب:معلم 
کلماتکليدي :تعاليم قرآن ،دوزخ ،قيامت ،بهشت 
چکيده:این كتاب جلد ششم از مجموعه كتابهاي روابط ،ارتباطات و تعامالت انسان است .نویسنده در فصل اول این
كتاب به تبيين عوالم عمومي دنيا و آخرت ،عوالم اختصاصي انسان ،عالم برزخ ،عالم قيامت ،عالم جاودانگي و .. .مي
پردازد .در فصل هاي دوم و سوم كتاب نيز به ترتيب چگونگي روابط ،ارتباطات و تعامالت انسان در دوزخ و بهشت را از
منظر جهان بيني توحيدي بررسي ميكند .در بيشتر بخشهاي كتاب از آیات قرآني و ترجمه آنها استفاده شده است.
هاوچهرههادرتاريخکربال .تهران  :دفتر نشر فرهنگ اسالمي.1395 .


روياروييصحنه
.150محمدقاسمي ،حميد.
540ص .وزیري .شابک ۹78۹644764۱۲7 :
مخاطب:معلم 
کلماتکليدي :قيام عاشورا ،امامان 
چکيده:یکي از جلوههاي بدیعي در واقعه كربال ،تقابل صحنهها و چهرهها با یکدیگر است؛ مثل ایمان در برابر عصيان،
نور در برابر ظلمت و انسانهایي پاک سرشت در مقابل انسان هاي بد سرشت .این اثر تالش دارد از منظر رویارو نمودن
چهرهها و صحنههاي این واقعه از حقایق آن پرده گشایي كند.
 .151بابایي ،رضا .زندگي و بندگي .قم  :مؤسسه فرهنگي دارالحدیث322 .1395 .ص .رقعي .شابک:
 ۹78۹644۹۳8۹۱7
مخاطب:معلم 
پايهتحصيلي :پيش دانشگاهي 
کلماتکليدي :زندگي اسالمي ،شيوه زندگي ،مرگ 
چکيده :در كتاب حاضر كه در دو فصل مجزا تهيه شده است با توسل به آیات ،روایات شریف و خرد ایماني به شرح
مختصر برخي آموزههاي اسالم پرداخته شده است كه مؤمنان براي اصالح امور دنيوي نياز دارند و آموزههایي كه راه تقرب
به خدا و رستگاري اخروي را به انسان نشان ميدهند.
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.152حيدريچراتي ،حجت /فالح ،محمدعلي .ستيزباآفتاب:نقدجريانانحرافياحمدالحسنمدعييماني.قم :
مركز تخصصي مهدویت حوزه علميه قم72 .1394 .ص .رقعي .شابک ۹786۰۰۹586875 :
مخاطب:معلم 
کلماتکليدي :مهدویت ،امام زمان (عج) 
چکيده:در زمان معاصر با اوجگيري منجي گرایي و انتظار پایان دوران مشقت بشري ،بيشتر ادعاهاي دروغين بر دو
مبناي جعل منجي و كشف منجي شکل گرفته است .در این جستار ،مختصري از ادعاهاي دروغين ظهور احمد بصري و
جریان حامي او بيان شده و مورد نقد قرار گرفته است.
.153پاینده ،فهيمه .سجدهاوجعبادت.قم  :یقظه118 .1395 .ص .رقعي .شابک ۹786۰۰74846۰۹ :
مخاطب:والدین /دانشآموز /مشاور 
پايهتحصيلي :سوم ،پيش دانشگاهي 
کلماتکليدي :آداب و رسوم مذهبي ،عبادت 
چکيده:همه عالم هستي ،گياهان و آسمان و انس و جن هر یک به گونهاي تسبيح خدا را ميگویند .در این جستار،
مباحث كلي مربوط به سجده از قبيل آثار ،انواع ،عوامل و موانع سجده آمده است .همچنين جایگاه سجده در دیگر ادیان،
احکام مربوط به سجده و روایتهایي در این زمينه ذكر شده است.
 .154هاشمينژاد ،اكرمالسادات .سرور زنان جهان امالمؤمنين حضرت خديجه کبريعليهاالسالم .قم  :مركز
بينالمللي ترجمه و نشر المصطفي(ص)208 .1395 .ص .رقعي .شابک ۹786۰۰4۲۹۱۲6۲ :
مخاطب:معلم 
کلماتکليدي :زنان در اسالم ،تشيع ،زندگينامهها ،اخالق اسالمي 
چکيده :شناختن و شناساندن شخصيت هاي بزرگ اسالمي گامي ضروري در جهت تقویت و تحکيم مباني اسالم است.
نویسنده در این كتاب با بررسي جایگاه حضرت خدیجه كبري (ع) و نقش ایشان در پيشرفت دعوت پيامبر در بيان قرآن و
حدیث گامي در راستاي شناساندن هر چه بيشتر شخصيت ایشان به مخاطبان برداشته است .كتاب در سه بخش به
زندگي آن حضرت پيش از بعثت ،پس از بعثت و در بخش سوم به مقام و منزلت ایشان در قرآن و بهشت پرداخته است.
شرححالونقشزنانعصروالدتحضرتمهدي(عج).قم  :پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي.

.155طيبي ،ناهيد.
200 .1394ص .رقعي .شابک ۹786۰۰۱۹5۲۰4۳ :
مخاطب:معلم 
کلماتکليدي :مهدویت ،زنان در اسالم ،امامان 
چکيده :این كتاب به نقش زنان تأثيرگذار در زندگي حضرت حجت(عج) در هشت سال اول زندگي ایشان ميپردازد و بر
واكاوي روایات و گزارشهاي مربوط به نقش بانوان چون حدیث ،حکيمه و نرجس(صقيل) در حفظ جان امام و اثبات نقش
امامت وي متمركز است و كيفيت نقشها را بررسي ميكند.
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 .156شباني قهرودي ،سجاد .شکر کنيد و رشد کنيد .تهران  :آرنا336 .1395 .ص .رقعي .شابک:
 ۹786۰۰۳565۳۹5
مخاطب:دانشآموز /معلم 
پايهتحصيلي :سوم ،پيشدانشگاهي 
کلماتکليدي :جنبههاي مذهبي ،اسالم ،جنبههاي قرآني ،شيوة زندگي 
چکيده:در كتاب حاضر یک سبک زندگي در غالب بحث شکرگزاري ،مدلسازي و به خوانندگان ارائه شده است .نگارنده
مبناي این كتاب را بر پایه قرآن كریم و احادیث معصومين قرار داده است اما از آنجایي كه نوع بيان ادبيات دیني باید
متناسب با مردم هر عصر و زمان ،رشد و تغيير كند ،نویسنده مطالب را آسان و كاربردي ارائه داده است .در این كتاب به
بسياري از اصول اصلي موفقيت در زندگي و راهکارهاي مواجهه با مشکالت در غالب بحث شکرگزاري اشاره شده است.
قابليت استفاده كتاب براي هر طيف سني (حداقل 15سال) و با هر درجه علمي (حداقل سيکل) حالت خودآموز دارد.
.157ولي نژاد ساروي ،عباس علي .شکواييهياميرالمومنينعليهالسالم(شرحوتفسيريبرخطبهشقشقيه
حضرتعليعليهالسالم).ساري  :شوق408 .1395 .ص .وزیري .شابک ۹786۰۰7۲46۳68 :
مخاطب:معلم 
کلماتکليدي :حکومت اسالمي ،خطبه ،امامان 
چکيده :امام علي (ع) در خطبه شقشقيه به بررسي حوادث بعد از دوران پيامبر اكرم (ص) تا اواخر دوران حکومت خود
ميپردازد و بسياري از مباني نظام سياسي اسالم را بيان ميكند و ریشههاي انحراف خواص جامعه را به گونهاي آشکار به
اذهان ميآورند .این كتاب شرح و تفسير مفصلي بر این خطبه است.
شناخت،بررسيونقدکالميجريانهايانحرافيمهدويت .قم  :پژوهشگاه علوم و فرهنگ

.158حجامي ،حسين.
اسالمي444 .1395 .ص .رقعي .شابک ۹786۰۰۱۹5۲6۲۳ :
مخاطب:معلم 
کلماتکليدي :حکومت اسالمي ،مهدویت ،فرقههاي نوظهور ،اعتقادات مذهبي 
چکيده:مذاهب اسالمي با همه تفاوتها در اصل اندیشه "مهدویت" بهعنوان یک آموزه مهم اسالمي اتفاق نظر دارند.
كتاب حاضر در پنج فصل موضوع مهدویت را بررسي ميكند .نویسنده در فصل اول جریانشناسي مهدویت و فرقههاي
مختلف را بررسي ميكند ،فصل دوم به ویژگيهاي مشترک جریانهاي منحرف ،رفتار تشکيالتي و ترویج احساسگرایي
ميپردازد ،در فصل سوم به نقد و بررسي زیانها و آسيبهاي رواج جریانهاي انحرافي مهدویت اشاره ميشود و در فصل
چهارم مدعيان مهدویت در طول تاریخ تا عصر حاضر معرفي و شناسایي ميشوند .در ادامه فصل پنجم به شناسایي
مدعيان بيت در غيبت صغري ميپردازد.
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 .159طالقاني ،سيدحسن .شيخ صدوق .قم  :پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي280 .1394 .ص .رقعي .شابک:
 ۹786۰۰۱۹5۲۳4۰
مخاطب:معلم 
کلماتکليدي :اعتقادات مذهبي ،زندگينامهها ،علم كالم ،اندیشه و تفکر 
چکيده:دوران حيات شيخ صدوق مصادف با سالهاي آغازین غيبت كبري و پيدایش شک و حيرت در برخي از الیههاي
جامعه شيعي بود و از طرفي ظهور حکومت آلبویه در این عصر ،فضاي گفتوگو و ورود به عرصههاي اجتماعي را براي
شيعيان فراهم نمود .شيخ صدوق در چنين برهه حساس و سرنوشت ساز ،با شيوهاي متنمحور به تنظيم ،تدوین و دفاع از
باورهاي كالمي پرداخت .در این كتاب در كنار معرفي كامل شيخ صدوق ،محتواي اندیشههاي كالمي شيخ به تفصيل
بررسي ميشود و در یک نظام پيوسته ارائه ميگردد.
 .160كدخدازاده ،امين .صلوات باالترين فضيلت .كرج  :گردوي دانش128 .1394 .ص .وزیري .شابک:
 ۹786۰۰4۰۱۰۹۰۰
مخاطب:معلم 
کلماتکليدي :اسالم ،اعتقادات مذهبي ،نيایش 
چکيده :صلوات از بهترین الطاف الهي است كه هم نقش اثباتي دارد و هم نقش محوكنندگي .به تعبير دیگر اثباتكننده
و سازنده حسنات است و محوكننده سيئات و معاصي .در كتاب با نگاهي به احادیث و روایاتي كه از جانب ائمه
معصومين(ع) نقل شده ،درباره فواید و عواقب ترک صلوات توضيح داده ميشود .همچنين راههاي كسب حضور قلب در
ذكر گفتن نيز بيان شده است.
.161دریکوندي ،روحاهلل .عصرخرد:تکاملعقولدرعصرظهور.قم  :مركز تخصصي مهدویت حوزه علميه قم.1394 .
272ص .رقعي .شابک ۹786۰۰۹586868 :
مخاطب:معلم 
کلماتکليدي :مهدویت ،اندیشه و تفکر ،عقلگرایي ،امام زمان (عج) 
چکيده:یکي از اتفاقات مهم دوران ظهور كه در روایات ا ز آن خبر داده شده است ،مسئله جمع و كامل شدن عقل
انسان هاست .پژوهش حاضر به دنبال آن است كه معناي عقل یاد شده در روایات را بيان كند ،ابزار و چگونگي جمع و
كامل شدن عقل را بيابد ،ميزان تأثير عقالنيت در جهان پيش و پس از ظهور را آشکار نماید و آثار معرفتي و اخالقي
كاملشدن عقل را بررسي كند.
فالوندافا:مکتبگرگهايجنسيضددرمان.تهران  :كتاب ابرار40 .1395 .ص .رقعي.

.162بابازادهمقدم ،حسين.
شابک ۹786۰۰77۹۰۲۰5 :
مخاطب:معلم 
کلماتکليدي :تاریخ ادیان ،تائوئيسم ،فرقههاي نوظهور 
چکيده  :قدرتهاي غربي با ترویج عناصر و آموزههاي فرقههاي كاذب عرفاني ميكوشند تا دیدگاه غني فرهنگي در
جوامع را به یک مجموعه سست و غيرحقيقي بدل نمایند .فالون دافا نيز از این گرایشهاي كاذب است كه پس از
مطرحشدن مورد حمایت غرب قرار گرفت و نسخههاي بازتوليد شدهاش از چين وارد ایران شد .این اثر درباره فلسفه و
اصول اعتقادي این فرقه و فعاليتهاي آن در ایران توضيح ميدهد.
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 .163ریحانيشيروان ،معصومه /افشين ،جواد /خوشآینه ،قنبرعلي /قرباني ،مریم /سليمانپورعمران ،محبوبه .فرهنگ
ايثار و شهادت و راهکارهاي ترويج آن در نظام آموزش و پرورش .بجنورد  :جهاني194 .1395 .ص .وزیري.
شابک ۹786۰۰76۰۱587 :
مخاطب:والدین /معلم /سایر كارشناسان 
کلماتکليدي :شهادت ،ارزشهاي اجتماعي ،جنبههاي مذهبي ،آموزش اخالق 
چکيده:در این كتاب مباني و شاخصهاي فرهنگ ایثار و شهادت در پنج فصل بررسي ميشود .در فصل اول نگرش
افراد نس بت به پدیده اجتماعي فرهنگ ایثار و شهادت تشریح شده است ،فصل دوم به درک مفهوم مقوله گروههاي
مختلف اجتماعي ،شناخت نيازها و عالیق آنها ،راهكارهاي فرهنگ ایثار و شهادت در ميان آنها ميپردازد و فصل سوم به
فرهنگ و عوامل فرهنگپذیري اشاره دارد ،در ادامه فصل چهارم همه جوانب ایثار و شهادت را بررسي ميكند .در انتها
فصل پنجم نقش آموزش و پرورش را در این زمينه مطرح ميكند.
 .164دپارتمان علمي مرآت .بسته مدیریت كالسي :کاربرگدينوزندگي 1پايهدهمرياضي،تجربيوانساني.
تهران  :مرآت44 .1395 .ص .رحلي .شابک ۹786۰۰8585۳67 :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :دهم ،ریاضي ـ فيزیک ،تجربي ،انساني 
کلماتکليدي :تمرینها ،پرسشها 
چکيده:هر برگ دو صفحهاي این كتاب ،مفاهيم یک هفته آموزشي را شامل ميشود كه بر اساس اهداف كتاب درسي
طراحي شدهاند تا در كالس به عنوان ابزار بازخوردگيري فرایند یاددهي یادگيري و ایجاد موقعيتهاي جذاب و متنوع
یادگيري استفاده شود.
ميستيسيزم عبراني :آيين شيطان ،جادو و شهوت .تهران  :كتاب ابرار.1395 .

 .165بابازادهمقدم ،حسين .کباال
216ص .رقعي .شابک ۹786۰۰77۹۰۲۱۲ :
مخاطب:معلم 
کلماتکليدي :تاریخ ادیان ،عرفان ،یهودیت 
چکيده:عرفان كاباال ،مجموعه تعاليم باطني را در بر ميگيرد كه سالها قبل از تورات به وجود آمده است و بيشتر با
مذاهب مرموز و كهن شرق مرتبط است .یهودیان با پذیرش عقاید سرّي و ماديگراي مصر باستان كه بر جادوگري استوار
بود ،از احکام تورات چشم پوشيدن د و كاباال به تعاليمي پنهاني تبدیل شد .این اثر شرح مفصلي است ار تاریخچه پيدایش
كاباال و تأثير آن در جهان معاصر و ارتباط آن با صهيونيزم.
 .166موسوي گيالني ،سيدرضي .گفتمان مهدوي .قم  :بنياد فرهنگي مهدي موعود (عج)280 .1394 .ص .رقعي.
شابک ۹786۰۰۹4۰۲786 :
مخاطب:دانشآموز /معلم 
پايهتحصيلي :پيش دانشگاهي 
کلماتکليدي :مهدویت ،امام زمان (عج) 
چکيده :مقاالت كتاب حاضر ،پاسخ عقالني نگارنده است به این پرسش كه اعتقاد به امام مهدي(عج) در دوران ما چه
كاركرد و دستاوردي دارد و به كدامين نياز ما در عرصههاي متفاوت زندگي معاصر پاسخ ميدهد .بهتر ميبيند كه مسئله
مهدویت در گفتمانهاي دیني حضور یابد و در حل بحرانها و نيازهاي فکري و تربيتي عصر غيبت نيز استفاده شود.
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لحظههاي نوراني  .2مشهد  :ضریح آفتاب424 .1395 .ص .رقعي .شابک:

 .167قليزاده نوقابي ،جمال.
 ۹78۹644۲۹۹6۱۲
مخاطب:دانشآموز /معلم 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :احکام اسالمي ،احادیث ،جنبههاي قرآني ،نماز 
چکيده:امامان جماعت مدارس را مي توان سفيران تربيت اسالمي در مدارس دانست .كتاب حاضر به منظور كمک به
امامان جماعت مدارس و براي تأمين بخشي از نيازها ي آنان در راهنمایي نوجوانان و جوانان تهيه شده است .مؤلف در
ابتدا سخني با امامان جماعت مي گوید .پس از آن ،براي سهولت دسترسي به مطالب ،آنها را در چند بخش دستهبندي
كردهاست :آیات ،احادیث ،احکام ،تمثيالت ،داستانها و لطایف .در انتها نيز فهرست مناسبتها و فهرست موضوعي مطالب
كمک مؤثري است در استفاده از مطالب كتاب در جاي مناسب و شایستة خود.
 .168موسسه هدایت فرهيختگان جوان .دانشنامه معرفي رشتههاي دانشگاهي گروه علوم انساني :مجموعه اديان و
عرفان.تهران  :مؤسسه فرهنگي هنري هدایت فرهيختگان جوان276 .1394 .ص .رحلي .شابک ۹786۰۰78574۳4 :
مخاطب:معلم 
کلماتکليدي :
چکيده :امروزه بازار كار به دنبال نيروي انساني متخصص است و این تخصص در سایه تناسب شغل با ویژگيهاي فردي
و تحصيل در رشته تحصيلي متناسب به دست خواهد آمد .كتاب حاضر در راستاي ارائه اطالعات كاربردي و جامع در
خصو ص این رشته و مشاغل مرتبط با آن تدوین شده است كه شامل معرفي تاریخچه ،گرایشها ،منابع درسي ،دورههاي
تحصيلي و دیگر اطالعات مورد نياز است.
.169موسسه هدایت فرهيختگان جوان .دانشنامه معرفي رشتههاي دانشگاهي گروه علوم انساني :مجموعهکالم.تهران :
مؤسسه فرهنگي هنري هدایت فرهيختگان جوان174 .1394 .ص .رحلي .شابک ۹786۰۰785744۱ :
مخاطب:معلم 
کلماتکليدي :دایرةالمعارفها 
چکيده:انتخاب رشته تحصيلي و شغل آینده نيازمند شناخت عالقهمنديها و توانمنديهاي فردي است .در فرآیند این
تصميمگيري هر چه اطالعات بيشتري در اختيار باشد انتخاب صحيحتر خواهد بود .در این اثر ضمن معرفي تاریخچه این
رشته به گرایش هاي تحصيلي آن ،ضرورت ارائه ،منابع آزمون و فهرست دروس پرداخته شده است .اطالعات مؤسسات
علمي ،مشاغل تخصصي ،سازمانها و بنگاههاي شغلي مرتبط نيز در كتاب آمده است.
 .170رجبالبرسي ،الحافظ .مشارق انواراليقين في حقايق اسرار اميرالمومنينعليهالسالم .سيدمحمدحسين
حسيني .تهران  :آرایان514 .1395 .ص .وزیري .شابک ۹786۰۰۹۳۹55۹۰ :
مخاطب:معلم 
کلماتکليدي :امامان ،احادیث ،خطبه 
چکيده:این كتاب ترجمه اثر عربي است كه حاوي خطبهها ،احادیث و اشعاري است كه اسراري از علم اعداد و حروف و
برخي مسائل تاریخي را در بر دارند .تعدادي از این خطبهها توسط امام علي(ع) ایراد شده است .در كنار ترجمه فارسي،
متن اصلي نيز آمده است.
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.171حيدريابهري ،غالمرضا .مناعتراضدارم.قم  :جمال48 .1395 .ص .جيبي .شابک ۹78۹64۲۰۲5848 :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :سوم ،پيش دانشگاهي 
کلماتکليدي :اسالم ،گفتگو ،ادبيات كودک و نوجوان ،جامعهشناسي دین 
چکيده:آیا دین هزار و چهارصدسال پيش جوابگوي نياز هاي امروز هستند؟ آیا اسالم براي روزگار ما كهنه نشده است؟
یکي از مهمترین پرسش هاي جوانان و نوجوانان ،پاسخگویي اسالم به نيازهاي عصر حاضر است .آنان ميخواهند بدانند كه
آیا اسالم چهارده قرن پيش مي تواند چراغ راه آنان در روزگار كنوني باشد؟ آیا تعاليم اسالم ميتواند آنان را به زندگي
بهتري در عصر جدید برساند .این كتاب در قالب گفتگویي خواندني و چالشي به پرسشهاي نسل جدید پاسخ ميدهد و
زوایاي موضوع را با صبر و حوصله ميكاود و مي تواند الگویي از یک گفتگوي منطقي باشد و در ترویج و آموزش گفتگوي
محترمانه دیني موفق به شمار آید.
 .172شباني قهرودي ،سجاد .مهندسي فرآيند دعا .تهران  :آرنا194 .1395 .ص .وزیري .شابک:
 ۹786۰۰۳56557۹
مخاطب:دانشآموز /معلم 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :عبادت ،خداشناسي ،جهانبيني ،دعا 
چکيده:برخالف آنچه بيشتر مردم تصور ميكنند ،اجابت دعا از طرف خداوند به دو پاسخ آري و خير ختم نميشود .این
كتاب ،فرآیند اجابت دعا را براي مخاطب ترسيم ميكند و ميآموزد كه چگونه به هر آنچه ميخواهد برسد .كتاب در شش
فصل به مباحثي چون ارزش و جایگاه دعا ،قدرت دعا ،قوانين استجابت دعا ،نکات موجود در دعاي پيامبران و دالیل
مستجاب نشدن دعاها ميپردازد.
شناسيوشاخصهشناسي.قم


شناسي،سبک

(ع)بامدعيانمهدويت:گونه

هائمه
.173عرفان ،اميرمحسن .مواجه
:مركز تخصصي مهدویت حوزه علميه قم276 .1394 .ص .رقعي .شابک ۹786۰۰8۳7۲۰۰4 :
مخاطب:معلم 
کلماتکليدي :امامان ،مهدویت 
چکيده :جستار حاضر تالشي است در بازنمود تنوعات مدعيان دروغين مهدویت كه از لحاظ ماهوي و جانبي طيفي از
ادعاهاي متفاوت را تشکيل ميدهند .در این اثر ،ضمن گونهشناسي مدعيان ،سبک و شاخصههاي مواجهه
ائمه(عليهمالسالم) با مدعيان دروغين بررسي شده است.
نشانههاي جامعه صالح از ديدگاه نهجالبالغه شامل يکصد نشانه و دويست کالم .قم :

 .174مروج ،حسين.
بخشایش362 .1395 .ص .وزیري .شابک ۹78۹64۱8۲۳۰۱8 :
مخاطب:معلم /دانشجو معلمان 
کلماتکليدي :امامان ،احادیث ،جامعهشناسي 
چکيده :امير مومنان در كتاب خود با كالمي بليغ مردم را به خواندن و درک قرآن ترغيب و به اخالق حسنه و یادگيري
تاریخ تشویق ميكند .مولف با مطالعه و تحقيق در مجموع خطبهها ،نامهها و كلمات قصار امام ،دویست مورد از كالم
ایشان را برگزیده است كه هر یک رهنموني است براي دستیافتن به جامعهاي سالم و صالح .هر كالم ،ترجمه و به اختصار
مورد بحث قرار گرفته است.
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 .175مقامي ،مهدي .وظايف امت نسبت به قرآن و عترت عليهمالسالم .مشهد  :تدبر در قرآن و سيره.1395 .
112ص .وزیري .شابک ۹786۰۰۹557745 :
مخاطب:معلم 
کلماتکليدي :علوم قرآني ،تعاليم قرآن ،امامان 
چکيده :انسان براي رسيدن به كمال و جایگاه واالي خود ،نخست باید خود و سپس هدف و راه رسيدن به كمال را
بشناسد .تمام كتب آسماني و رسوالن الهي راهنما و رهبر انسان در تحقق این امر هستند .در این اثر ،با رویکردي قرآني
روایي ،مهمترین وظایف و تکاليف مؤمنان نسبت به قرآن و اهل بيت(عليهمالسالم) بيان شده است.
 .176ميري ،زهرهسادات .واليت از ديدگاه شيعه و سني .ري  :بيکران دانش296 .1395 .ص .وزیري .شابک:
 ۹786۰۰۹6۱۹4۰5
مخاطب:معلم 
کلماتکليدي :اعتقادات مذهبي ،شيعيان 
چکيده:مسئله والیت از مهم ترین مباحث اعتقادي ،تفسيري و روایي در تاریخ اسالم است .در قرآن آیات بسياري به این
موضوع اختصاص دارد .شيعيان معتقدند بر هر شيعه اي الزم است پيشوایان خود را شناسایي و حقانيت مکتب و فرهنگ
آنان را به صورت مستند تبيين و با متانت از آن دفاع كند .در این اثر نيز تالش شده مفهوم والیت ،اقسام ،اهميت و مراتب
آن بررسي و با توجه به آیات قرآن و كالم معصومين به مسئله والیت پرداخته شود.
تعاليفرجهدررواياتاهلسنت .قم  :پژوهشگاه

عجل 
اهلل
هايشيعياماممهدي 


ويژگي
.177آذرشين فام ،سعيد.
علوم و فرهنگ اسالمي228 .1395 .ص .رقعي .شابک ۹786۰۰۱۹5۲5۱7 :
مخاطب:معلم 
کلماتکليدي :امامان ،مهدویت ،تشيع 
چکيده:تفکر مهدویت ریشه مشترک و نقاط اشتراک بسياري ميان شيعه و اهل سنت دارد ،اما به نظر ميرسد كه ميان
دو مذهب اختالفهاي عمده اي در موضوعاتي همچون نسب ،نام پدر ،تولد ،نصب الهي ،عصمت و علمالهي حضرت
مهدي(عج) وجود دارد .در این اثر ،امور مذكور با استفاده از روایات نبوي اهل سنت اثبات شده و علت اختالف فعلي این
دو مذهب در این عقيده مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.

روانشناسي 

 .178اسماعيلي ،طيبه /عليآبادي ،الهه .اختالالت اضطرابي .بجنورد  :درج سخن118 .1395 .ص .رقعي .شابک:
 ۹786۰۰748۳۳۲۹
مخاطب:معلم /مشاور /دانشجو معلمان 
کلماتکليدي :روانشناسي ،درمان ،ترس 
چکيده :اضطراب یک عالمت هشداردهنده است كه فرد را براي مقابله با خطر آماده ميسازد كه عالوه بر بدن ،بر تفکر و
یادگيري نيز تأثير مي گذارد .كتاب حاضر به شرح و بررسي اختالالت ناشي از ترس و اضطراب ميپردازد و با اشاره به
نظریههاي پژوهشگران در این باره ،بيماريهاي مرتبط با اضطراب را معرفي و به برخي روشهاي درماني ميپردازد.
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ارادهوخودسازيشخصيت:بياموزيددنيايتانراآنگونهکهميخواهيدبازسازيکنيد .نيلوفر

.179دایر ،وین.
اربابي .تهران  :پل356 .1394 .ص .رقعي .شابک ۹78۹64۲۳۳۰۱۳۳ :
مخاطب:والدین /معلم 
کلماتکليدي :خودسازي ،موفقيت ،رشد شخصيت 
چکيده :در اثر حاضر ،مؤلف سعي دارد با زباني ساده و صميمي و نگاهي نو ،مفهوم و قلمرو نيت و اراده را بيان كند .در
این راستا با بهرهگيري از مثالهایي از زندگي روزمره ،راهکارهایي را براي تحققبخشيدن به خواستههاي واقعي پيشنهاد
ميكند و آن را بهطور عملي براي چند نيت نشان ميدهد.
 .180ليندنفيلد ،گيل .اصول اعتماد به نفس .سکينه سمائي .تهران  :پل224 .1394 .ص .رقعي .شابک:
 ۹78۹64۹۹445۳۱
مخاطب:معلم 
کلماتکليدي :عزت نفس ،بهداشت رواني ،موفقيت 
چکيده  :كمبود احترام به خویش ،به روابط انساني زیان ميزند و باعث فروپاشي شخصيتي ميشود و انسان را از
دستيابي به استعدادهاي نهایي خویش باز ميدارد .این كتاب شامل اندرزهایي است كه كمک ميكند فرد استعدادهاي
دروني خود را براي دستيابي به شادي و موفقيت گسترش دهد .چگونگي برخورد با تنشهاي كاري را یاد بگيرد ،روابط
اجتماعي خود را بهبود بخشد و به تفکر مثبت در زندگي برسد.
چهميخواهيدبرسيد! .الميرا محمدي .تهران :


چههستيدبهآن

اصولموفقيت:چگونهازآن
.181كنفيلد ،جک.
آرایان240 .1395 .ص .رقعي .شابک ۹786۰۰7۱۳۳7۱۲ :
مخاطب:دانشآموز /مشاور 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :موفقيت ،خودسازي ،روانشناسي 
چکيده:این كتاب اصولي را معرفي مي كند كه مردان و زنان موفق در طول تاریخ از آن استفاده كردهاند .به مخاطب
مي آموزد چگونه اهداف زندگي خود را تعيين كند و چگونه باور تزلزلناپذیري درباره خود و رویاهایش داشته باشد و چه
اقداماتي انجام دهد تا به خواست خود برسد.
 .182مکسول ،جانسي .افراد موفق چگونه بر ديگران تأثير ميگذارند؟ دنياي خود را دگرگون کنيد .گيتي
شهيدي .تهران  :آرایان200 .1395 .ص .رقعي .شابک ۹786۰۰7۱۳۳7۲۹ :
مخاطب:مربي /والدین /دانشآموز /معلم /مشاور 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :موفقيت ،روانشناسي شخصيت 
چکيده:همه ما آرزوهایي داریم كه بيشک به برخي از آنها رسيدهایم .با وجود این ،هر چقدر هم موفق باشيم ،هنوز
اهدافي داریم كه در آرزوي رسيدن به آنها هستيم .در این كتاب سعي شده اصول و روشهایي آموزش داده شود تا تأثير
خود را بر زندگي دیگران ببينيم و بتوانيم با گسترش آن ،تغييرات مثبتي در زندگيمان بدهيم.
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کنند؟افکارتانراتغييردهيدتازندگيتانتغييرکند .گيتي


افرادموفقچگونهفکرمي
.183مکسول ،جانسي.
شهيدي .تهران  :آرایان144 .1395 .ص .رقعي .شابک ۹786۰۰7۱۳۳6۹۹ :
مخاطب:والدین /دانشآموز /معلم /مشاور /هنرجو /هنرآموز 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :موفقيت ،اندیشه و تفکر ،روانشناسي شخصيت 
چکيده:خوشفکري؛ یعني پرورش مهارتهاي فردي و تبدیل آن به بهترین توانایي .در این اثر با تاكيد بر اینکه شيوه
تفکر افراد موفق را ميتوان آموخت ،روشهاي تغيير تفکر و نگرش مثبت و بهتر اندیشيدن با بهرهگيري از سخن بزرگان
آموزش داده شده است.
کنند:تمرينهاييبرايدستيابيبهتفکرقدرتمند.


افرادموفقچگونهفکرمي
.184مکسول ،جانسي .باشگاه مغز:
سامان شاهينپور .تهران  :مهرسا200 .1395 .ص .رقعي .شابک ۹786۰۰65۹۱84۱ :
مخاطب:دانشآموز /معلم 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :موفقيت ،جنبههاي روانشناسي ،اندیشه و تفکر 
چکيده:خوشفکري پرورش مهارتهاي فردي و تبدیل آن به بهترین توانایي است .این كتاب در  12فصل به مخاطب
مي آموزد كه بزرگ فکر كند ،متمركز باشد ،تفکر خالقانه را مهار كند ،از تفکر واقعگرایانه و راهبردي استفاده كند ،فکر
كردن به موارد ممکن را كشف كند ،تفکر انعکاسي را بشناسد ،درباره افکار معروف سؤال كند ،تفکر مشترک را بشناسد و
استفاده كند ،تفکر غيرخودخواهانه را تمرین كند و به تفکر نهایي فکر كند.
 .185پایدار ،محمود /جلوه ،مازیار .الف ،ب ،سهنقطه .تهران  :كتاب ابرار88 .1395 .ص .رقعي .شابک:
 ۹786۰۰77۹۰۱۲۰
مخاطب:معلم 
کلماتکليدي :روانشناسي ،ارتباط غيركالمي ،مهارتهاي ارتباطي 
چکيده:انسان براي روبهرو شدن با مسائل زندگي ،نياز به یادگيري مهارتهایي دارد كه او را در رسيدن به هدفهایش
یاري كند .در این جستار ،با نگاهي روانشناسانه به مهارتهاي ارتباط فردي سعي شده است الفباي این مهارت به گونهاي
كاربردي و با زباني ساده بيان شود .در این زمينه داستانکهایي نقل شده و تمرینهایي در نظر گرفته شده است.
 .186گلبازخانيپور ،مينا /غالمرضایي ،حميدرضا .الفباي کاميابي .تهران  :نسل نو اندیش224 .1395 .ص .رقعي.
شابک ۹78۹64۲۳67۲۰7 :
مخاطب:والدین /دانشآموز /معلم 
پايهتحصيلي :سوم ،پيش دانشگاهي 
کلماتکليدي :موفقيت ،روانشناسي 
چکيده :كتاب حاضر برگرفته از منابع غني كهن ایران و چند مقاله التين است كه با استفاده از طبقهبندي حروف الفبا و
موضوعات ،نحوه نگارش ،تمرینها ،جملههاي كوتاه و حکایت ها ،مراتبي از موفقيت رمزگرداني شده است .براي هر یک از
حروف ،كليدوا ژه كاميابي در نظر گرفته شده و با راهکارهاي مؤثر در مورد آن توضيح داده شده است.
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 .187دایر ،وین .الهام ،نداي درون .محمدرضا حبيبي .تهران  :پل384 .1394 .ص .رقعي .شابک:
 ۹78۹64۲۳۳۰5۰8
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :سوم ،پيش دانشگاهي 
کلماتکليدي :خودشناسي ،خودآگاهي 
چکيده:الهام ،به صورت روش هایي دور از انتظار و گوناگون ،پاسخي به آگاهي و دقت ماست .مؤلف سعي دارد با ارائه
نوعي آگاهي شرح دهد چگونه براي زندگي در جهان ذرات انتخاب شدهایم و با شناساندن الهام ،راهکارهاي زندگي معنوي
را گام به گام معرفي ميكند.
 .188تریسي ،برایان .اهداف زندگي .محمدجواد نعمتي .تهران  :پل372 .1395 .ص .رقعي .شابک:
 ۹78۹64۹۹44۱۹7
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :پيش دانشگاهي 
کلماتکليدي :روانشناسي ،موفقيت ،خودشناسي 
چکيده:توانایي هدفگذاري ،مهارتي اساسي براي موفقيت به حساب ميآید .در این اثر روشهایي آموزش داده ميشود
تا فرد بتواند نيروهاي شخصي خود را بشناسد ،بر اساس ارزشهاي خود تصميم بگيرد ،اعتماد به نفس خود را افزایش
دهد و در نهایت اهداف خود را عملي سازد.
هايروانيدانشآموزان:راهکارهايتحليلرفتارمتقابلبرايوالدينومعلمان .منصوره


بازي
.189ارنست ،كن.
شریفي ،حميد نمازیها .تهران  :شركت نشر فراروان148 .1395 .ص .رقعي .شابک ۹786۰۰8۲8۳۲۱8 :
مخاطب:معلم /مشاور 
کلماتکليدي :رفتار گرایي ،معلمان ،روابط اجتماعي ،آموزش و پرورش 
چکيده:بازيهاي رواني شبيه بازيهاي دوران كودكي نيست بلکه بيشتر مانند فعاليتهاي فکري همچون شطرنج یا
درست كردن پازل است .در هر بازي ،انگيزه ،تغيير نقش و پاداش ،قابل پيشبيني است .البته هيچگاه دو بازي مانند هم
نميشود .معلم یا والدین آگاه ميتوانند تغيير نقشهاي افراد را كشف و آنها را كنترل كنند .در این كتاب با آوردن
مثالهاي عيني ،درباره برخي از بازيهایي كه در كالس اتفاق مي افتد و نيز درمورد تغيير نقش در بازي و متوقف كردن
آن بحث ميشود .بازيهاي رواني در چهار دسته ،بازيهاي دردسرساز ،بازيهاي تحقيرآميز ،بازيهاي فریبنده و
اغواكننده و بازيهاي معلمان گنجانده شده است.
 .190مکسول ،جانسي .پرورش فرمانرواي درون .محمدرضا حبيبي .تهران  :پل360 .1395 .ص .رقعي .شابک:
 ۹78۹64۲۳۳۱8۱۹
مخاطب:مدیر 
کلماتکليدي :مهارت رهبري ،موفقيت ،خودسازي 
چکيده :تأثيرگذاري و كارآیي هر فردي از ميزان توانایي او در رهبري و اثرگذاري روي دیگران فراتر نخواهد رفت؛ یعني
مهارت رهبري فرد ،ميزان موفقيت او را نشان مي دهد .نویسنده در این نوشتار سعي دارد با الهام به انسان ،رهبر درون او
را به تعالي برده و او را بر انگيزد تا الهام بخش دیگران باشد و معتقد است رهبري به معناي نفوذ در روح و قلب انسان
است و الهامدادن به دیگران براي انجام كار بهتر فضيلت رهبر است.
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 .191بازان ،توني .تمرکز و تقويت حافظه .محمدجواد نعمتي .تهران  :پل360 .1395 .ص .رقعي .شابک:
 ۹78۹64۹۹44845
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :حافظه ،هوش ،یادگيري 
چکيده:این كتاب مخاطب را با آخرین یافتههاي هزاره سوم در مورد تقویت یادگيري آشنا ميكند و روش ماتریس
تقویت حافظه را آموزش ميدهد .به كمک این روش ميتوان هر چيزي را از ده تا پنجاههزار مورد به راحتي به خاطر
سپرد و در عين حال قدرت حافظه خود را به صورت چشمگيري افزایش داد.
.192والياني كيا ،امير .چگونههوش() IQ,EQخودوفرزندتانرادوتاچهاربرابرافزايشدهيد؟ .اصفهان :
فرهنگ مردم168 .1395 .ص .رقعي .شابک ۹78۹64۱88۲8۳۱ :
مخاطب:معلم 
کلماتکليدي :آزمون ،هوش ،فرزندان 
چکيده:تفاوت ميان اشخاص مربوط به پرسشهاي متفاوتي است كه دائماً از خود ميپرسند ،پرسشهاي هوشمندانه و
كوانتومي ،فرد را چند برابر زودتر و سریعتر به اهداف ،ارزشها ،شادي و رضایت از زندگي ميرساند .در این بسته آموزشي
به روش علمي ،پرسيدن سؤاالت هوشمندانه از خود و دیگران براي موفقيت در ابعاد مختلف زندگي به مخاطب آموزش
داده ميشود .در این روش سؤاالت تخصصي در قالب  192فلش كارت طراحي شده است و همراه كتاب راهنما و انجام
تمرینهاي علمي و عملي ارائه شده است.
.193گاووین ،شيکتي .چهارمرحلهدرماننيروهايروحي،روانيوذهنيدرانسان .منصور سرتيپي .تهران  :پل.
132 .1394ص .رقعي .شابک ۹78۹64۹۹44487 :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :سوم ،پيش دانشگاهي ،
کلماتکليدي :خودسازي ،روانشناسي شخصيت ،زندگي اسالمي 
چکيده:داشتن نگاهي دیگرگونه به مقولههایي چون دروننگري و تغيير ساختار شخصيتي نيازمند راهکاري است كه در
این ك تاب با تکيه بر چهار جنبه روحي رواني ،ذهني ،احساسي ،عاطفي و جسماني معرفي شده است .مخاطب روش رشد و
پرورش خود را تا تکامل واقعي ميآموزد و نحوه درمان آسيبهاي وارده به جسم و روح را فرا ميگيرد.
.194بيباک ،محمد .خودشناسي.اصفهان  :یار مانا128 .1395 .ص .رقعي .شابک ۹786۰۰77686۳۱ :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :پيش دانشگاهي 
کلماتکليدي :خودسازي ،خودآگاهي ،شناخت 
چکيده :این نوشتار محصول چندین سال تجربه كارگاهي است كه كارآمدي نظریه اریک برن را با نگرشي متفاوت و در
راستاي خودشناسي و پاسخ سؤال «من كيستم» در اختيار مخاطب قرار ميدهد .نگارنده از تجربيات شخصي خود بهره
گرفته و فرایند رشد بالغ ،عوامل مؤثر و زیرساختها و نحوه مدیریت آن را شرح ميدهد و روشهاي علمي تغيير را
توضيح ميدهد.
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درمانمبتنيبرغنيسازيارتباط:بهبوديازطريقهمدليعميقوگفتگويصميمانه.

.195افساكا ،رابرت.
عليمحمد نظري ،معصومه نيکرو .تهران  :آواي نور424 .1395 .ص .وزیري .شابک ۹786۰۰۳۰۹۲۰68 :
مخاطب:مشاور 
کلماتکليدي :خانواده ،آموزش خانواده ،زناشویي 
چکيده  :این نوشتار به معرفي و ریشهیابي رویکرد درماني غنيسازي ارتباط زوجين ميپردازد و چگونگي فرایند
گفتوشنود و مهارتهاي غنيسازي ارتباط را بيان مي كند .محدودیتهاي كاربرد این روش و ميزان تأثيرگذاري آن در
جمعيتهاي متنوع را بررسي و چکيدهاي از پژوهشهاي تجربي را ارائه ميدهد.
 .196فرانکل ،ویکتوراي .درون خود را جستجو کنيد :خودشناسي و خودباوري .الهام مباركيزاده .تهران  :پل.
240 .1394ص .رقعي .شابک ۹78۹64۲۳۳۰۰58 :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :پيش دانشگاهي 
کلماتکليدي :معنادرماني ،روانشناسي ،اسارت ،خودشناسي 
چکيده :این اثر داستان حقيقي زندگي مؤلف و روایت تالش او براي نجات زندگي خود در مدت اسارت در اردوگاه كار
اجباري ارتش نازي و اتریش است .او با واكاوي این ماجرا نشان ميدهد ميل دروني و خواستن مهمترین انگيزه زندگي هر
فردي است گه در پيداكردن راه صحيح به فردكمک ميكند.
.197ریسلند ،ناجا .رشدهوشهيجانيمطالعهموردي .علي ایماني .تهران  :مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان.1394 .
204ص .وزیري .شابک ۹78۹64۰8۱۰۳85 :
مخاطب:والدین /معلم 
کلماتکليدي :روانشناسي كودک ،تعامل اجتماعي ،مهارتهاي اجتماعي 
چکيده:هوش هيجاني ،مجموعهاي از توانایيها براي درک ،شناخت و مدیریت احساسات خود و دیگران است .این كتاب
مي كوشد نشان دهد كه كودكان در محيط خانوادگي ،از هنگام تولد تا دو سالگي چگونه اجتماعي ميشوند .نویسنده پس
از ارائه آثار این موضوع ،مفاهيم مطرح شده را طي یک مطالعه موردي مطرح ميكند كه بر اساس گفتوگوهاي ضبط
شده یک پدر و فرزند در مدت دو سال است.
روانشناسي .DUMMIES FORمهدي قراچهداغي .تهران  :آوند دانش304 .1395 .ص .وزیري.

.198كش ،آدام.
شابک ۹786۰۰7۰۲۲6۲7 :
مخاطب:معلم /مشاور /دانشجو معلمان 
کلماتکليدي :بهداشت رواني ،خودآگاهي 
چکيده:این نوشتار كه مقدمهاي است درباره علم روانشناسي ،روشهاي مختلفي را بازگو ميكند كه روانشناسان براي
پژوهش درباره مردم استفاده ميكنند و با مثال هاي متعددي دليل رفتارهاي انسان و فرایند ذهني را توضيح ميدهد.
همچنين كمک مي كند فرد خود را بيشتر بشناسد و به روابط خود با دیگران بيندیشد .ده فيلم سينمایي روانشناختي را
معرفي و براي حفظ سالمت روان توصيههایي ميكند.
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روانشناسي اجتماعي آموزش وپرورش :مباحثي در حوزه روانشناسي کالس درس .حسين

 .199بيباد ،اي.
كارشکي ،نادر آزادصفت ،علي سوري .تهران  :آواي نور360 .1395 .ص .وزیري .شابک ۹786۰۰۳۰۹۲۳۹6 :
مخاطب:معلم 
کلماتکليدي :كالس درس ،روانشناسي آموزش و پرورش 
چکيده:این كتاب به موضوع روانشناسي اجتماعي كالس درس ميپردازد .نيروهاي اجتماعي حاكم بر كالس را براي
آگاهي معلمان ،از ابعاد رواني اجتماعي نهان و آشکار در تعامالت دانشآموزان معرفي ميكند و شيوههاي مؤثر در مدیریت
كالس و نحوه پرورش و تغيير رفتار یادگيرندگان را بررسي ميكند.
.200ملکي ،حسن .روانشناسيخانواده.تهران  :آواي نور270 .1395 .ص .وزیري .شابک ۹786۰۰۳۰۹۱۹86 :
مخاطب:مشاور 
کلماتکليدي :خانواده ،روانشناسي ،ازدواج 
چکيده:نهاد اجنماعي خانواده از عوامل متعدد بيروني و دروني تأثير ميپذیرد .براي حفظ ثبات و ایجاد آرامش در
خانواده شناخت موانع و معضالت این نهاد الزم است .در این نوشتار درباره مفهوم ،كاركردها و سایر مباحث پيرامون
خانواده بحث شده است و آسيبهاي اجتماعي تهدیدكننده خانواده مطالعه و راهکارهایي براي پيشگيري ارائه شده است.
 .201كونکه ،اليزابت .كتابهاي داميز ،كاربردي و سودمند :زبان بدن  .Dummies Forمریم هدایتي .تهران  :آوند
دانش236 .1395 .ص .وزیري .شابک ۹786۰۰7۰۲۲7۰۲ :
مخاطب:دانشآموز /معلم /سایر كارشناسان 
پايهتحصيلي :پيش دانشگاهي 
کلماتکليدي :مهارتهاي رفتاري ،مهارتهاي ارتباطي ،روابط اجتماعي 
چکيده:در این كتاب به توضيح راههاي شناسایي و تشخيص حركات بدني ،رفتارها و حاالت چهرهاي پرداخته شده است
كه پيامهاي كالمي و غيركالمي را منتقل و تأیيد ميكنند .با آگاه سازي مخاطب از زبان بدن خود و دیگران ،روابط فردي
بهبود یافته ،پيامهاي ارسالي تقویت و گسترش پيدا ميكند .فرد از طریق ارتقاي ميزان تعبير از زبان بدن ،موقعيت برتري
در روابط ميانفردي بهدست ميآورد.
.202بهشتي ،مرتضي .زندهبادشادي.تهران  :كتاب نيستان224 .1394 .ص .رقعي .شابک ۹78۹64۳۳78۱۱۰ :
مخاطب:مشاور 
کلماتکليدي :روابط اجتماعي ،جامعهشناسي ،شيوه زندگي 
چکيده :شادي و نشاط از جمله نيازهاي روحي و رواني انسان است كه در جنبههاي مختلف حيات وي ایفاي نقش
ميكند ،با این حال هميشه سؤاالتي در این رابطه ذهن انسانهاي معتقد را به خود مشغول كرده است كه آیا محتوا و
باطن شا دي با روح دین و فطرت انساني سازگاز است؟ آیا هر نوع شادي و نشاطي مورد موافقت شرع است؟ و .. .نویسنده
در این كتاب ضمن تعریف شادي و كاركردهاي اجتماعي آن ،انواع شادي و شيوههاي شاد كردن جامعه به سؤاالت مطرح
شده نيز پاسخ ميدهد و در ادامه به آسيب شناسي شادي و نسبت شادي با توسعه ،سالمتي ،حاكميت قانون ،آزادي و
اختيار ميپردازد.
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.203احمدي ،علياصغر .شخصيتورفتار.تهران  :پركاس188 .1394 .ص .رقعي .شابک ۹786۰۰746۹۰88 :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :پيش دانشگاهي 
کلماتکليدي :هوش ،روانشناسي شخصيت ،روانشناسي دین 
چکيده:عقل و قلب دو مفهوم كليدي در انسانشناسي اسالمي و ایراني هستند كه به راحتي با یافتههاي روانشناسي
نمي توان آنها را تفسير كرد .مؤلف ضمن پرداختن به ساختار شخصيتي انسان ،نظر برخي روانشناسان را در این راستا
تحليل كرده است و در زمينه لحاظكردن عقل و قلب در ساختار روانشناختي انسان طرحي ارائه كرده است.
.204لشکريقوچاني ،مسعود /محمدي ،سمانه /اسماعيلزاده ،فرشته .صفرتاصداعتياد .مشهد  :ضریح آفتاب.1395 .
100ص .وزیري .شابک ۹78۹644۲۹۹544 :
مخاطب:والدین /دانشآموز /معلم 
پايهتحصيلي :پيش دانشگاهي 
کلماتکليدي :اعتياد ،مواد مخدر ،مهارتهاي اجتماعي ،آموزش خانواده 
چکيده:در جوامع امروزي كه اعتياد دامن گير جوانان و نوجوانان شده است ،مقابله با این معضل اجتماعي ضروري است.
در این كتاب به منظور آگاهيبخشيدن به خانوادهها ،انواع مواد مخدر و طریقه مصرف آنها معرفي شده است و راههاي
جلوگيري از مصرف ،ترک اعتياد و پيشگيري از اعتياد مجدد پس از ترک به شيوه اي جدید بيان شده است.
.205ايریتيرلورتز ،پاتریسيا .علوماعصابشناختيذهن .سجاد بشرپور ،علي عيسيزادگان ،سعيد سعادتمند ،سعيد
اسدنيا .تهران  :آواي نور280 .1395 .ص .وزیري .شابک ۹786۰۰۳۰۹۲۳7۲ :
مخاطب:معلم 
کلماتکليدي :روانشناسي فرایندهاي ذهني ،علوم پزشکي ،عصبشناسي 
چکيده:این كتاب ،شرح حال دانشجویان و استاداني است كه با «مایکل اس .گازانيکا» ،پژوهشگر علوم اعصابشناختي
همکاري كردهاند .هر یک از آنها درباره تأثيراتي كه براي موفقيتهایشان از مایکل گرفتهاند داستانهایي تعریف كردهاند و
نظریات وي در مورد نيمکرههاي مغز ،ذهن یکپارچه ،مغز اجتماعي و .. .را بازگو كردهاند.
 .206پيترسون ،كریستوفر /سليگمن ،مارتين.اي.پي .روانشناسي مثبت :فضايل و توانمنديهاي شخصيت :کتاب
راهنماوطبقهبندي،جلداول .كوروش نامداري ،مهدي آیتي ،گليتا امساكي ،مهسا موحد ابطحي .اصفهان  :یار مانا.

416 .1395ص .وزیري .شابک ۹786۰۰7768655 :
مخاطب:دانشآموز /معلم 
پايهتحصيلي :پيش دانشگاهي 
کلماتکليدي :فضایل اخالقي ،ارزشهاي اخالقي ،روانشناسي شخصيت 
چکيده:در این اثر زمينههاي تاریخي دیدگاههاي مربوط به انسان از منظر افراد و نحلههاي فکري متفاوت از دیرباز
تاكنون مطالعه شده است .فضایل انساني مطرح در طول تاریخ بشري و توانمنديهاي شخصيتي مربوط به هر یک
شناسایي و معرفي شده و در نهایت موضوع ارزیابي و كاربرد روانشناسي مثبت بررسي شده است.
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قدرتبيان:راهيسريعوآسانبرايداشتنسخنرانيهايمؤثر .مهستي دهباشي .تهران :

.207كارنگي ،دیل.
پل288 .1394 .ص .رقعي .شابک ۹78۹64۲۳۳۰۰۳4 :
مخاطب:معلم 
کلماتکليدي :سخنوري ،اعتمادبهنفس ،مهارتهاي ارتباطي 
چکيده:الزمه هر فعاليتي در زندگي ایجاد ارتباط با دیگران است .صحبتكردن نيز ارتباطي شفاهي است كه فرد خود را
بيان و به دیگران معرفي ميكند .این كتاب درباره اصول كالم مؤثر و هنر ارتباط بحث ميكند .روشهایي را براي افزایش
ميزان اعتماد به نفس و برقراري ارتباط سریع سخنران با مخاطب بيان ميكند.
 .208كارنگي ،دیل .قدرت شگرف سخنراني در افزايش اعتماد به نفس .مهستي دهباشي .تهران  :پل.1394 .
308ص .رقعي .شابک ۹78۹64۹۹448۲۱ :
مخاطب:دانشآموز /معلم 
پايهتحصيلي :پيش دانشگاهي 
کلماتکليدي :سخنوري ،خودسازي ،اعتمادبهنفس 
چکيده:مهاركردن تنشهاي عصبي قبل از اجراي سخنراني كار زیاد سختي نيست .هر كس بخواهد ميتواند توانایيهاي
بالقوه خود را بالفعل سازد .این كتاب روشهاي غلبه بر اضطراب دروني هنگام سخنراني عمومي را آموزش ميدهد و
ميآموزد جگونه از آن ميتوان لذت برد .ایجاد ثبات ،بهبود حافظه و كالم ،شروع و پایان مناسب و مؤثر از اندرزهاي مؤلف
هستند.
.209جيمز ،جودي .كليدهاي مدیریت زندگي :قوانينزبانبدن .حسان صادقي .تهران  :صابرین312 .1394 .ص .رقعي.
شابک ۹78۹64۲7855۲۰ :
مخاطب:معلم /مدیر /مشاور 
کلماتکليدي :مدیریت و سازماندهي ،تصویر ذهني ،ارتباط غيركالمي 
چکيده:در این كتاب به مطالعه نشانههاي روانشناختي عالئم بدني پرداخته ميشود .شناخت این عالئم به مخاطب
كمک ميكند درک مناسبي از نشانههاي غيركالمي پيدا كند .مخاطب حقایق بسياري را درباره حيوانات و غرایز طبيعي
انسان و نحوه تاثيرگذاري آنها بر زبان بدن را فرا ميگيرد .این كتاب به مخاطب ميآموزد تا درک قدرتمندي نسبت به
فرایند ارتباط پيدا كند و بتواند در خواندن و انتقال پيامهاي غيركالمي تاثيرگذار باشد.
 .210رضایيگزكي ،اميرمحمد .کلش آف کنکور:  .اميرمحمد رضایي گزكي200 .1395 .ص .رحلي .شابک:
 ۹786۰۰۰4546۰۹
مخاطب:معلم 
کلماتکليدي :موفقيت ،موفقيت تحصيلي ،راهنماي آموزشي 
چکيده:در این كتاب در قالب گفتوگویي صميمي و روانشناختي با مخاطب راههاي كسب موفقيت و رسيدن به اهداف
نشان داده ميشود .نویسنده قبولي در كنکور را هدف مشخص كرده است و موانع موجود در مسير را یک بهیک نشان
ميدهد و مخاطب را براي پشت سر گذاشتن موانع و برداشتن گامهاي صحيح هدایت ميكند.
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 .211حاجيسيدتقياتقوي ،زهراسادات /پيوستهگر ،مهرانگيز .کمالگرايي :آگاهي ،ارزيابي ،درمان .تهران  :آواي نور.
164 .1395ص .وزیري .شابک ۹786۰۰۳۰۹۲۲۰4 :
مخاطب:دانشآموز /معلم 
پايهتحصيلي :پيش دانشگاهي 
کلماتکليدي :روانشناسي شخصيت ،موفقيت ،رفتار فردي 
چکيده :تمایل براي موفقيت و تالش براي آن ،در زندگي هر فردي متداول است ،اما داشتن معيارهایي فراتر از منطق و
دور از دسترس آن را تبدیل به كمالگرایي ميكند كه به فرد آسيب ميزند .در این كتاب راههاي شناخت و درک
كمالگرایي و اثرات انواع آن بر زندگي فردي و اجنماعي بيانشده و راهکارهایي براي تغيير تفکر و غلبه بر این معضل ارائه
شده است.
تانرامتحولميسازد .طاهره بهادران .تهران

.212مکسول ،جانسي .متفاوتبينديشيد:ديدگاهنوينيکهزند 
گي
:پل180 .1395 .ص .رقعي .شابک ۹78۹64۲۳۳۱8۰۲ :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :سوم ،پيش دانشگاهي ،
کلماتکليدي :موفقيت ،روانشناسي ،اندیشه و تفکر 
چکيده:طرز فکر هر انسان ،تمام جنبههاي زندگي فرد را شکل ميدهد .نویسنده در این كتاب نظریههاي متفاوت درباره
طرز تفکر را بيان ميكند .چگونگي غلبه بر موانع بزرگ اندیشيدن را آموزش ميدهد و به كساني كه در پي كشف دالیل
عدم موفقيت خود هستند ،پيشنهاداتي اراائه ميكند.
 .213اسکندرنژاد ،مهتا /جاهدي ،مریم /رضایي ،فهيمه .مجموعه ابزارها و آزمونهاي شناختي و کنترل حرکتي.
تبریز  :اختر216 .1394 .ص .وزیري .شابک ۹78۹645۱76547 :
مخاطب:معلم /مشاور /دانشجو معلمان 
کلماتکليدي :آزمونها ،روانشناسي فرایندهاي ذهني 
چکيده:سالهاست كه بررسي و شناخت كنترل حركتي انسان مورد توجه محققان بوده است .رویکردهاي مختلفي در
این مطالعات استفاده مي شود تا به فردي كه دچار اختالت حركتي است ،كمک شود .در این كتاب آزمونهاي توجه و
هوشياري ،حافظه ،ادراک ،پردازش اطالعات ،آزمونهاي ادراكي حركتي و بيوفيدبک براي دسترسي بيشتر دانشجویان و
محققان به این ابزارها معرفي شدهاند.
 .214آنتوني ،مارتين /اورسيلو ،سوزان /رومير ،اليزابت .مجموعه ارزيابي باليني انجمن رفتاردرماني :راهنماي
کاربرديابزارهاياضطراب .عباس ابوالقاسمي ،سميه تکلوي ورنياب .تهران  :آواي نور440 .1395 .ص .وزیري .شابک:
 ۹786۰۰۳۰۹۲۱4۳
مخاطب:معلم 
کلماتکليدي :روانشناسي ،اختاللهاي اضطرابي ،رواندرماني 
چکيده  :كتاب حاضر ،اختالالت اضطرابي را در جمعيت بزرگسال ارزیابي ميكند .پيشرفتهاي درمان رفتاري و
ابزارهاي مختلف اندازهگيري اضطراب و مشکالت مرتبط را بازگو و اعتبار آن ابزارها را بيان ميكند .همچنين مرور كوتاهي
دارد بر ارزیابي رواني فيزیولوژي و رفتاري و ارزیابي اضطراب در جمعيتهاي خاص.
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.215جزایري ،عليرضا /سليمانينيا ،ليال .مجموعهپيشگيريازاعتياد.تهران  :دانژه336 .1395 .ص .رقعي .شابک:
 ۹786۰۰۲5۰۱۳۲5
مخاطب:معلم /مدیر /مشاور 
کلماتکليدي :مهارت هاي رفتاري ،نوجوانان ،خانواده 
چکيده:مصرف مواد روانگردان در نوجوانان با نگرشهاي غلطي كه نسبت به آن دارند  ،ارتباط مستقيم دارد و الزم
است هم نوجوانان و هم والدین با حقایق علمي این مواد آشنا شوند .در این اثر پانزده نوع ماده مخدر ؛ نظير كوكائين،
تریاک ،كراک ،هروئين ،حشيش ،اكستازي و شيشه معرفي و اثرات مصرف آنها تشریح شده است.
.216فائوپل ،آدریان /هریک ،اليزابت /شارپ ،پتر .مديريتخشم؛راهنمايعمليکودکان،نوجوانانوبزرگساالن.
ساالر فرامرزي ،مجيد اكبري ،سليمان فروتنكيا .اصفهان  :یار مانا248 .1394 .ص .رقعي .شابک ۹786۰۰7768۰۲۰ :
مخاطب:معلم /دانشجو معلمان /سایر كارشناسان 
کلماتکليدي :مهارتهاي ارتباطي ،بهداشت رواني 
چکيده :برآشفتگي تركيبي از عواطف در معرض خطر است و به ما احساس ویراني ناشي از تقصير ميدهد .این كتاب كه
براي آموزش والدین ،مشاوران و مربيان تهيه شده است نشان مي دهد چگونه باید با یک فرد خشمگين رفتار كرد .به
منظور درک هر چه بهتر مفاهيم ،راهبردهایي متناسب با موضوع ارائه ميكند و رویکردهاي سنجش ميزان خشم را
آموزش ميدهد.
 .217برونل ،هانري .معجزه آرامش .سمانه حنيفي .تهران  :كيان افراز88 .1394 .ص .رقعي .شابک:
 ۹786۰۰۹5۲47۰۹
مخاطب:دانشآموز /مشاور 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :خودسازي ،شيوه زندگي ،ورزش 
چکيده:آرامش ،شستوشوي رواني از آلودگيهاي دروني است كه با ترميم سلولهاي تخریبشده مغز ،موجب افزایش
قدرت و خالقيت ميشود .نویسنده در این كتاب ،با معرفي چندین روش كه به بيحركتي و رهایي عضالت كمک ميكند
درصدد برآمده تنش عضالني را كم كند و اضطرابهاي فکري را كاهش دهد.
هاينوينيادگيريوتفکربرايبهرهمنديازقوايذهني.


مغزترادرستبهکاربينداز:روش
.218بازان ،توني.
محمدجواد نعمتي .تهران  :پل240 .1395 .ص .رقعي .شابک ۹78۹64۹۹4485۲ :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :هوش ،اندیشه و تفکر ،حافظه 
چکيده :یادگيري بيشتر در مورد مغز و نحوه عملکرد آن ،استفاده بهتر و كاربرديتر از آن را ميسر ميسازد .مؤلف در
این اثر ،اطالعات زیادي درباره مغز و نحوه عملکرد آن ارائه مي كند و چگونگي مطالعه سریع و كاربردي ،استفاده از
نقشههاي ذهني در حل مشکالت را فرا داده و روشهاي تقویت قدرت تخيل و حافظه را ميآموزد.
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.219براون ،برني .كليدهاي مدیریت زندگي :موهبتکاملنبودن .اكرم كرمي .تهران  :صابرین168 .1394 .ص .رقعي.
شابک ۹78۹64۲785766 :
مخاطب:معلم /مشاور 
کلماتکليدي :مدیریت ،شيوة زندگي ،شادي ،خالقيت 
چکيده  :نویسنده در این كتاب به پرسشهایي پيرامون زندگي از قبيل :چگونه ميتوان از موضع اصالت و احساس
ارزشمندي با زندگي درگير شد ،چگونه ميتوان شجاعت ،شفقت و پيوند صميمانه را در خود پرورش داد تا نقصهاي خود
را پذیرفت ،پاسخ ميدهد .در این كتاب مباحثي مانند پرورش اصالت ،شفقت ،روحيه تابآوري ،شادي و شکرگزاري،
شهود و ایمان ،خالقيت ،بازي و استراحت ،آرامش و سکون با مثال توضيح داده شده است.
نظريههايرشد .مجتبي اميري مجد .تهران  :دانژه376 .1394 .ص .وزیري .شابک:

.220نيومن ،باربارا /نيومن ،فيليپ.
 ۹786۰۰۲5۰۰۹84
مخاطب:معلم 
کلماتکليدي :رشد شخصيت ،روانشناسي 
چکيده:در كتاب حاضر ،سه دسته از نظریههاي تأثيرگذار روانشناسي رشد انسان معرفي شدهاند؛ نظریههایي كه عوامل
محيطي را در رشد انسان مهم ميدانند ،نظریههایي كه بر نظامهاي زیستي تأكيد ميكنند و دستهاي كه تعامل پویاي
نيروهاي زیستي محيطي را موجب رشد انسان ميدانند .همچنين نقش نظریهها در هدایت پژوهشها ،شناخت رفتار و
شکلدهي ماهيت مداخلههاي درماني و اهميت آنها در پایهریزي علم نشان داده شده است.
هاينوينرواندرمانگريومشاوره(اصول،فنونو


نظريه
.221غروي ،سيدمحمد /جانبزرگي ،مسعود .روانشناسي:
مطابقتهاي فرهنگي) .تهران  :سمت /پژوهشگاه حوزه و دانشگاه464 .1395 .ص .وزیري .شابک:

 ۹786۰۰۲۹8۰6۱8
مخاطب:مشاور /سایر كارشناسان 
کلماتکليدي :رواندرماني ،مشاوره 
چکيده:آشنایي با رواندرمانگري و مشاوره به عنوان یکي از ضرورتهاي زندگي روزمره انسانها به ویژه دانشجویان در
سطوح تحصيالت تکميلي است .اما یکي از چالشهاي بزرگ رواندرمانگري و مشاوره در جامعه ایراني مطابقت آن با
فرهنگ اسالمي است .كتاب پيش رو ،در پایان هر فصل این مطابقتها و چالشهاي اساسي را بيان نموده است .در پایان
كتاب نيز بر مبناي الگوي اسالمي یک الگوي درمان و مشاوره چند بعدي معنوي معرفي شده كه از گسترش آن در جامعه
ایراني بيش از یک دهه ميگذرد.
درمانيمقياسعناصرصوري:هنردرارزيابيهاي

.222خامسان ،احمد /رجبپورعزیزي ،زهرا /رادمهر ،پرستو .
هنر
روانشناختي.تهران  :دانژه232 .1395 .ص .رقعي .شابک ۹786۰۰۲5۰۱۳۳۲ :

مخاطب:مشاور 
کلماتکليدي :هنر ،روانشناسي ،بهداشت رواني 
چکيده  :كتاب حاضر مباني نظري و پژوهشي و دستورالعمل مقياس عناصر صوري هنردرماني را ارائه ميكند .در این
مقياس صرف نظر از محتواي كارهاي هنري ،اطالعاتي در مورد وضعيت رواني مراجعان بر اساس شاخصهاي ترسيمي ارائه
ميشود .مترجم افزون بر متن اصلي ،فصلي را براي معرفي این رشته و تحقيقات انجامشده با استفاده از این مقياس عرضه
كرده است.
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 .223بوكت ،استيو .هوش هيجاني .بهرام قاسمينژاد .تهران  :شركت نشر فراروان200 .1395 .ص .رقعي .شابک:
 ۹786۰۰8۲8۳۰58
مخاطب:معلم 
کلماتکليدي :هوش هاي چندگانه ،روانشناسي ،علوم تربيتي 
چکيده  :در نظریه هوشهاي چندگانه ،هوش هيجاني دربرگيرنده "هوش درون فردي" و "هوش بين فردي" است.
هوش درون فردي عبارت است از توانایي فرد براي كنترل افکار ،احساسات و رفتارها ،هوش بين فردي عبارت است از
توانایي فرد براي كنترل موقعيتهاي اجتماعي بهطوري كه بتواند بازيها و گفتگوهاي بازنده-بازنده را با مهارت بيشتر و
به شکل مثبتتري به موقعيتهاي برنده-برنده تبدیل كند .در این كتاب كه در هفت فصل تدوین شده است با مباحثي
چون تفکر خودآگاه و نيمه خودآگاه ،آرامش وتنفس ،ظاهر و باطن ،بازسازي خاطرات ،پيشبيني آینده و نمادهاي
احساسات آشنا ميشوید.
 .224اميني ،مهدي .يادگيري بدون فراموشي به روش دوپينگ موفقيت .قم  :همگرا376 .1395 .ص .وزیري.
شابک ۹786۰۰6۰64۱6۱ :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :سوم ،پيش دانشگاهي 
کلماتکليدي :حافظه ،مطالعه ،چالش ذهني ،آزمونها 
چکيده:ساز و كارهاي اجرایي مغز را ميتوان در دو حوزه خودآگاه و ناخودآگاه طبقهبندي كرد .حوزه ناخودآگاه معطوف
به عملکردهاي فيزیولوژیک رشد ،بقاءو تکامل است اما حوزه خودآگاه معطوف به عملکردهاي شناختي و ارادي است.
نویسنده در این كتاب عوامل مؤثر در پرورش ذهني برتر و عملکرد جاري مغز را فراهم آورده است .فصل اول را به رفع
فشارها و تنش هاي روزافزون ذهني اختصاص داده است و در فصل دوم نگاهي گذرا به ساختمان مغز دارد .فصل سوم
آشنایي با مفهوم تمركز فکر و حواس است ،در فصل چهارم روشها و تمرینهایي براي تقویت حافظه آمده است .در
فصلهاي پنجم و ششم وهفتم هنر تند خواندن و بهتر درک كردن ،شناخت خالقيت و شناخت هدف بررسي ميشود.
.225آنتوني ،ام10 .راهحلسادهجهتغلبهبرهراس .الهام بهراميراد .تهران  :پل208 .1394 .ص .رقعي .شابک:
 ۹78۹646۹۳586۰
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :سوم و پيش دانشگاهي ،انساني 
کلماتکليدي :روانشناسي ،خودشناسي ،درمان 
چکيده:همه ما گاهي اوقات ميترسيم .دچار تپش قلب ،تنگي تنفس و حالتهاي فيزیکي مشابهي ميشویم كه موجب
سلب اطمينان و آرامش ما ميشود .در این كتاب یاد ميگيریم چگونه رویدادهاي هراس خود را كنترل كنيم و افکار
واقعبينانه را جایگزین افکار اضطرابآور كنيم .با تمرینهاي تنفسي و به كارگيري روشهاي كاهش استرس و اعمال
آرامبخش بر هراسهاي خود چيره شویم.
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 .226دابليوبورنز ،جورج  101 .داستان شفابخش براي کودکان و نوجوانان :کاربرد استعاره در درمان .عليمحمد
نظري ،ندا اسماعيليفر ،معصومه نيکرو ،فهيمه پيرساقي ،پایناز اسماعيلي .تهران  :آواي نور488 .1395 .ص .وزیري.
شابک ۹786۰۰۳۰۹۲۰8۲ :
مخاطب:مشاور 
کلماتکليدي :قصهگویي ،داستان كوتاه ،رواندرماني ،كودكان 
چکيده  :این كتاب ،مجموعهاي از ایدههاي داستاني را به درمانگران معرفي ميكند كه بر اساس آنها ميتوانند
استعارههاي( داستان ،قصه ،حکایت) درماني پرمعني بسازند .همچنين تکنيکهایي براي بهدستآوردن مهارتها ،برقراري
و بهبودبخشي ارتباطات در استعارهدرماني ارائه ميكند و روشهاي یادگيري و كاربرد استعارهها در هنر ارتباطدرماني و
فرایند تغيير و تسهيل نتایج را آموزش ميدهد.

رياضي 
.227جين استرلينگ ،مري .اصولجبر .Dummies For 1شيرین غفوري ،نگار بابایي .تهران  :آوند دانش.1395 .
162ص .رقعي .شابک ۹786۰۰7۰۲۲87۰ :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :دهم 
کلماتکليدي :آموزش ریاضي ،راهنماي آموزشي 
چکيده :در این كتاب ،نکات مهم و مسائل دشوار جبر به زباني روان و ساده مطرح شده است .موارد اساسي هم به
صورت مرجع سریع و هم تفصيلي و كامل ارائه شده است .سرفصلهاي كتاب از فرایندها ،عبارتها و عمليات مقدماتي
گرفته تا ابزارهاي مهم براي تعيين فاكتورهاي معادالت و كاربردهاي پيشرفته را در بر دارد.
.228اكبرزادهمياندوآب ،سعيد .كار و تمرین :رياضي 1پايهدهمرشتهعلومتجربي،رياضيوفيزيک .تهران :
گلواژه140 .1395 .ص .رحلي .شابک ۹786۰۰۳۳7۲۳۹۹ :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :دهم ،ریاضي ـ فيزیک ،تجربي 
کلماتکليدي :تمرینها ،آزمونها ،پاسخها 
چکيده :تمرین مطالب آموزشي منجربه تثبيت آنها و پرورش هوش و استعداد تحصيلي دانشآموزان ميشود .در این اثر
مطالب هر فصل كتاب درسي در قالب تمرین و نکات آموزشي مرور ميشود .حجم تمرینها متناسب زمان تدریس معلم
بوده و براي دانشآموزان برتر تمرینهاي پيشرفته در نظر گرفته شده است.
.229فرهختي ،ندا .كار :رياضيدهم.تهران  :بينالمللي گاج152 .1395 .ص .رحلي .شابک ۹786۰۰۳5۹۳۲68 :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :دهم ،ریاضي ـ فيزیک ،تجربي 
کلماتکليدي :راهنماي آموزشي ،تمرینها ،پرسشها 
چکيده:در این اثر كمک آموزشي هر درس شامل درسنامه و تمرین در تيپهاي مختلف است .مطالب كتاب بر آموزش
گام به گام به كمک طرح مسائل متنوع و منطبق بر كتاب درسي استوار است.
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 .230ارشاد ،سيدمحمدصالح /انصاري ،حجت .مجموعه كتابهاي عالمه حلي :رياضي دهم ،ويژه استعدادهاي
درخشان.تهران  :حلي400 .1395 .ص .رحلي .شابک ۹786۰۰775557۰ :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :دهم ،ریاضي ـ فيزیک ،تجربي 
کلماتکليدي :راهنماي آموزشي ،تمرینها ،پرسشها 
چکيده:این كتاب كمک آموزشي شامل درسنامههاي مفصلي است كه ضمن رعایت ترتيب موضوع كتاب درسي مطالب
تکميلي نيز اضافه شده است .براي كسب مهارت و خالقيت دانشآموزان تمرینها ،سؤاالت تستي ،آزمونهاي تستي و
تستهاي المپياد در بخش تمرین آمده است.
.231ابراهيمي ،حسين /داورزني ،محمود .از مجموعه كتابهاي كار و مطالعه :رياضيوآماردهمرشتهعلومانساني.
كرج  :گردوي دانش96 .1395 .ص .رحلي .شابک ۹786۰۰4۰۱۱۳4۱ :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :دهم ،انساني 
کلماتکليدي :تمرینها ،پرسشها ،آزمونها 
چکيده :كتاب حاضر ،مبتني بر كتاب ریاضي و آمار پایه دهم براي رشته انساني تأليف شده است .بعد از ارائه خالصهاي
از هر درس ،تمرینات طراحي شده آمده است .در آخر هر فصل هم پرسشهاي چهارگزینهاي از كنکورهاي سراسري
گنجانده شده است.
 .232آقازاده ،محرم /نقيزاده ،محرم .مجموعه كتابهاي دانشافزایي :فهم تيمز ( )TIMSSمطالعه بينالمللي
پيشرفت تحصيلي دانشآموزان در رياضي و علوم .تهران  :مرآت256 .1394 .ص .رحلي .شابک:
 ۹786۰۰7۹77۳۰۹
مخاطب:معلم /دانشجو معلمان /سایر كارشناسان 
کلماتکليدي :راهنماي آموزشي ،علوم ،ریاضيات 
چکيده:تيمز مطالعهاي بينالمللي و تحقيقي است براي سنجش پيشرفت تحصيلي دانشآموزان پایههاي چهارم و هشتم
در درسهاي ریاضي و علوم .كتاب حاضر راهنماي فهم تيمز است براي معلمان تا صالحيتهاي حرفهاي آنان گسترش
یابد .متغيرهاي تيمز در برابر متغيرهاي مرتبط با پيشرفت تحصيلي در این كتاب به صورت جدول آمدهاند .در بخش اول
كتاب كليات و جزئيات تيمز ارائه ميشوند و پيشينة تاریخي انجمن بينالمللي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي معرفي و
پيشرفت تحصيلي دانشآموزان ایراني بررسي و  21متغير عمدة تيمز به صورت داده محور در دو بخش علوم و ریاضي
بررسي مي شوند .در بخش دوم ،دربارة عوامل مربوط به مدرسه صحبت شده است .همچنين ،نقش متغيرهایي چون اهداف
چالشي و بازخورد ،مشاركت والدین ،محيط ایمن و منظم ،و همياري و حرفهگرایي معلم تبيين شدهاند.
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 .233توكلي ،علياصغر /صادقي ،تورج /صادقي ،علي .كتاب كار :کار رياضي 1دهم رياضي -تجربي دوره دوم
متوسطه.تهران  :كاگو204 .1395 .ص .رحلي .شابک ۹78۹64۳4۰۹۲۳4 :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :دهم ،ریاضي ـ فيزیک ،تجربي 
کلماتکليدي :مواد درسي ،راهنماي آموزشي ،آموزش ریاضي 
چکيده:در اثر حاضر ،نویسنده در  6فصل مباحث درسي را با نکات مهم و كليدي و مثالهاي اضافه بيان كرده است و
براي هر مبحث نمونه تمرینهایي آورده است .ندا شتن پاسخنامه امري انتخابي و همراه با تأمل است تا كوشش
دانشآموزان و نقش آموزش دبيران براي یافتن پاسخ آنها كم رنگ نشود .دو نمونه آزمون براي نوبت اول و ميان نوبت
دوم طراحي شده است و در انتها آزموني بهعنوان آزمون خرداد ماه نوبت دوم گنجانده شده است.
 .234طاهريتنجاني ،محمدتقي .بسته مدیریت كالسي :کاربرگرياضي 1پايهدهمرياضيوتجربي .تهران  :مرآت.
56 .1395ص .رحلي .شابک ۹786۰۰8585۲۰6 :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :دهم ،ریاضي ـ فيزیک ،تجربي 
کلماتکليدي :راهنماي آموزشي ،پرسشها ،تمرینها 
چکيده:با به كارگيري كاربرگ از طریق خلق موقعيتهاي یادگيري فردي و گروهي در كالس ،پيوسته فرآیند تدریس را
ميتوان ارزشيابي كرد و تصویر روشني از فعاليتهاي آموزشي صورت گرفته در كالس به دست آورد .تمرینات و
سؤالهاي ارائه شده در این كاربرگ بر اساس كتاب درسي و براي هر هفته آموزشي دو برگ طراحي شده است.
.235طاهريتنجاني ،محمدتقي .بسته مدیریت كالسي :کاربرگهندسه1پايهدهمرياضيوفيزيک.تهران  :مرآت.
52 .1395ص .رحلي .شابک ۹786۰۰8585۰84 :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :دهم ،ریاضي ـ فيزیک 
کلماتکليدي :راهنماي آموزشي ،تمرینها ،پرسشها 
چکيده:كاربرگ ،طرحدرس عملياتي شده معلم منطبق با كتاب درسي است كه معلم به وسيله آن ميتواند كليدواژههاي
اصلي را در كالس تدریس و بازخوردگيري كند .هر برگ دو صفحهاي این كاربرگ ،مفاهيم یک هفته آموزش را شامل
ميشود و به معلم در اجرایيكردن اهداف قصد شده كمک ميكند.
هايدرسيراميخواندم!ويژهرشتهعلومانساني .تهران  :مؤسسه فرهنگي


کاشکتاب
.236خاصهخان ،افشين.
مدرسه برهان144 .1394 .ص .رحلي .شابک ۹78۹64۰8۱۰4۱5 :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :دهم ،انساني 
کلماتکليدي :آزمونها ،پرسشها ،كنکور سراسري دانشگاهي 
چکيده:در این كتاب سعي شده است كفایت مطالب موجود در كتابهاي درسي ریاضي در رشته علوم انساني براي حل
سؤاالت كنکور چهار سال اخير نشان داده شود .تالش شده از منظر یک طراح به كتابهاي درسي نگاه شود و در مقابل،
سؤاالت از دید یک دانشآموز مسلط به مفاهيم درسي پاسخ داده شود.
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هايدرسيراميخواندم!ويژهرشتهعلومتجربي .تهران  :مؤسسه فرهنگي


کاشکتاب
.237خاصهخان ،افشين.
مدرسه برهان188 .1394 .ص .رحلي .شابک ۹78۹64۰8۱۰4۲۲ :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :پيش دانشگاهي ،تجربي 
کلماتکليدي :راهنماي آموزشي ،پرسشها ،كنکور سراسري دانشگاهي 
چکيده:برخي از دانشآموزان معتقدند كتابهاي درسي براي پاسخگویي به سؤاالت كنکور سراسري كافي نيستند و از
این رو بيشتر دقت خود را صرف خواندن كتابهاي كمکدرسي ميكنند .در حاليكه منبع اصلي سؤاالت كنکور سراسري
از منظر طراحان ،كتابهاي درسياند .در این كتاب سعي شده است كفایت مطالب موجود در كتابهاي درسي ریاضي در
رشته علوم انساني براي حل سؤاالت كنکور سالهاي  91تا  94نشان داده شود .عالوه بر آن از دید یک طراح به كتاب
درسي نگاه شده و در مقابل ،سؤاالت از دید یک دانشآموز مسلط به مفاهيم كتابهاي درسي پاسخ داده شده است.
هايدرسيراميخواندم!ويژهرشتهعلومرياضي .تهران  :مؤسسه فرهنگي


کاشکتاب
.238خاصهخان ،افشين.
مدرسه برهان308 .1394 .ص .رحلي .شابک ۹78۹64۰8۱۰4۳۹ :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :پيش دانشگاهي ،ریاضي ـ فيزیک 
کلماتکليدي :مواد درسي ،راهنماي آموزشي ،ریاضيات ،كنکور سراسري دانشگاهي 
چکيده:آنچه كه نگارنده در این مجموعه بهدنبال آن است ،احياي كتابهاي درسي در منظر بسياري از دانشآموزان
است .در این كتاب هر سؤال ریاضي رشته ریاضي در كنکور سالهاي  91تا  94با مطالب كتابهاي درسي پاسخ داده
شده است و بر اساس ميزان تطابق آن سؤال با كتاب هاي درسي ،در سه دسته با تطابق باال ،متوسط و پایين طبقهبندي
شده است .كتاب در هشت فصل تدوین شده است و بعد از هر فصل نمونه سؤاالت كنکور ،یک فصل به تحليل آماري
همان سؤاالت پرداخته است.
.239اسفيني ،حسين /حمزهلویي ،ميثم /داستان ،یوسف .كارآموز :کتابکاررياضي 1پايهدهم.تهران  :مهر و ماه نو.
176 .1395ص .رحلي .شابک ۹786۰۰۳۱7۱۳67 :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :دهم 
کلماتکليدي :تمرینها ،پرسشها ،راهنماي آموزشي 
چکيده:تمرینات این كتاب كار همگام با كتاب درسي طراحي شده است تا دانشآموز به تدریج مفاهيم را كشف و
نتيجهگيري كند .از تمرینهاي متنوعي چون دوگزینهاي ،صحيح و غلط ،وصلكردني و جاي خالي استفاده شده است.
نکات مهم درسها نيز داخل كادرهاي رنگي مشخص شده است.
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.240اسالمي ،كوروش /مؤیيني ،سروش /محسني منش ،رسول .کتابکاررياضي -1پايهدهم .تهران  :خيلي سبز.
160 .1395ص .رحلي .شابک ۹786۰۰4۱۲۱۰۳۳ :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :دهم ،ریاضي ـ فيزیک ،تجربي 
کلماتکليدي :راهنمایي آموزشي ،تمرینها ،آزمونها 
چکيده:در این كتاب كار پس از ارائ ه خالصه هر درس ،با توجه به روند آموزشي مبحث سؤالهایي از ساده به دشوار
طراحي شده است .در كنار آن نمونه سؤالهاي آزمونهاي مختلف گنجانده شده است.
 .241شعاعي ،محمدطاهر .کتاب کار هندسه-1پايه دهم .تهران  :خيلي سبز96 .1395 .ص .رحلي .شابک:
 ۹786۰۰4۱۲۱۲۲4
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :دهم ،ریاضي ـ فيزیک 
کلماتکليدي :آموزش ،پاسخها ،پرسشها 
چکيده:در كتاب كار هندسه دهم به منظور كمک به دانش آموزان و تسلط بيشتر آنها ،پس از توضيح مطالب هر درس،
تمرینهایي در راستاي مفاهيم كتاب درسي جاي گرفته است كه به شکل پرسشهاي دوگزینهاي و تشریحي هستند.
برخي تمرینهاي دشوار هم داراي راهنما ميباشند.
.242طاهريتنجاني ،محمدتقي .بسته مدیریت كالسي :کتابکاروتمرينرياضي 1پايهدهم،رياضيوتجربي.
تهران  :مرآت188 .1395 .ص .رحلي .شابک ۹786۰۰8585۲۱۳ :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :دهم ،ریاضي ـ فيزیک ،تجربي 
کلماتکليدي :تمرینها ،پرسشها 
چکيده   :مهياكردن فرصت تمرین و تکرار مباحث درسي براي یادگيرنده ،باعث تعميق دانستههاي جدید در ذهن
دانشآموز خواهد شد .كتاب حاضر تمرینها و فعاليتهاي مناسب و هماهنگ با موضوعات و هفتههاي مختلف آموزشي را
در اختيار معلم و دانشآموز قرار ميدهد .محتواي اثر ،همسو با اهداف كتاب درسي است.
.243طاهريتنجاني ،محمدتقي .بسته مدیریت كالسي :کتابکاروتمرينهندسه 1پايهدهم،رياضيوفيزيک.
تهران  :مرآت184 .1395 .ص .رحلي .شابک ۹786۰۰8585۰۹۱ :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :دهم ،ریاضي ـ فيزیک 
کلماتکليدي :راهنماي آموزشي ،تمرینها ،پرسشها 
چکيده:در این كتاب از بسته مدیریت كالسي ،طيف متنوعي از تمرینها و فعاليتها در اختيار معلم قرار گرفته است تا
با توجه به شرایط كالس ،فعاليتهاي مناسب براي هر دانشآموز را انتخاب كند .محتواي این تمرینها تعميقدهنده
اهداف قصدشده كتاب درسي است.
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.244طاهريتنجاني ،محمدطاهر .بسته مدیریت كالسي :کتابمعلمرياضي 1پايهدهم،رياضيوتجربي .تهران :
مرآت416 .1395 .ص .وزیري .شابک ۹786۰۰8585۲۲۰ :
مخاطب:معلم 
پايهتحصيلي :دهم ،ریاضي  -تجربي 
کلماتکليدي :راهنماي معلم ،مواد درسي 
چکيده:این كتاب در راستاي حل سواالت كتاب كار و تمرین ،بهعنوان راهنماي معلم است در واقع یک ابزار آموزشي
است كه با استفاده از فعاليت و تمرینهاي متنوع ،فرایند یادگيري دانشآموز در بيرون از كالس درس را عمق ميبخشد.
این كتاب شيوه تدریس درس ریاضي  1پایه دهم رشتههاي ریاضي و تجربي را گامبهگام در  22هفته آموزشي براي
معلمان بازگو ميكند.
.245طاهريتنجاني ،محمدتقي .بسته مدیریت كالسي :کتابمعلمهندسه 1پايهدهم،رياضيوفيزيک .تهران :
مرآت368 .1395 .ص .وزیري .شابک ۹786۰۰8585۱۰7 :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :دهم ،ریاضي ـ فيزیک 
کلماتکليدي :راهنماي معلم ،مواد درسي 
چکيده:این كتاب در راستاي حل سواالت كتاب كار و تمرین ،بهعنوان راهنماي معلم است در واقع یک ابزار آموزشي
است كه با استفاده از فعاليت و تمرینهاي متنوع ،فرایند یادگيري دانشآموز در بيرون از كالس درس را عمق ميبخشد.
این كتاب شيوه تدریس درس هندسه  1پایه دهم رشتههاي ریاضي و فيزیک را گامبهگام در  22هفته آموزشي براي
معلمان بازگو ميكند.
 .246آجرلو ،امير .مهارت در هندسه .تهران  :مؤسسه فرهنگي فاطمي242 .1395 .ص .وزیري .شابک:
 ۹78۹64۳۱884۱۲
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :دهم ،سوم 
کلماتکليدي :مواد درسي ،ریاضيات ،آزمونها 
چکيده:در این كتاب سعي شده است ضمن بيان و اثبات قضيهها ،به همراه استدالل كافي ،شيوههاي حل مسئلههاي
عددي نيز بيان شود .عالوهبر این ،در فصل جداگانهاي درباره مسئلههاي هندسه فضایي و ایدههاي حل آنها نکتههایي
ارائه شده كه با آوردن مثال و تمرینهاي گوناگون ،نکتهها به طور كامل در ذهن دانشآموز تثبيت ميشود.
(دهم)کار+آموزشکامل.تهران  :تختهسياه180 .1395 .ص .رحلي.

.247دادبام ،مجتبي /كریمي ،آرش .هندسه1
شابک ۹786۰۰4۰6۱۱۹۳ :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :دهم ،ریاضي ـ فيزیک 
کلماتکليدي :راهنماي آموزشي ،آزمونها ،تمرینها 
چکيده  :كتاب كمک درسي حاضر شامل شرح و بسط كامل مطالب كتاب درسي است .براي تفهيم بهتر درسنامه،
سؤاالتي با پاسخ كوتاه و جاي خالي طراحي شدهاند .پرسشهاي تشریحي ،چهارگزینهاي و سؤاالت كنکورهاي سراسري
سالهاي قبل نيز آمده است.
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.248حقيقتراد ،سعيد .كار و تمرین :هندسه1پايهدهمرشتهرياضيوفيزيک.تهران  :گلواژه112 .1395 .ص.
رحلي .شابک ۹786۰۰۳۳7۲44۳ :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :دهم ،ریاضي ـ فيزیک 
کلماتکليدي :آزمونها ،پرسشها ،تمرینها 
چکيده:تکرار و تمرین پس از فرایند یاددهي یادگيري موجب عمقبخشي بيشتر مطالب آموزشي و تثبيت آنها ميشود.
در این كتاب كار ،در هر فصل مبحث آموزش تشریح و سپس دانشآموز با انواع تمرینها و پرسشها آشنا ميشود و
ميتواند خود را ارزیابي كند.
.249كاظمي ،ليال .مجموعه كتابهاي عالمه حلي :هندسهدهم،ويژهاستعدادهايدرخشان .تهران  :حلي.1395 .
148ص .رحلي .شابک ۹786۰۰77555۹4 :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :دهم 
کلماتکليدي :راهنماي آموزشي ،تمرینها ،پاسخها 
چکيده:این كتاب براي فهم مقدماتي هندسه در پایه دهم ،ویژه دانشآموزان سختكوش ریاضي تأليف شده است .عالوه
بر تدریس مفاهيم موجود در كتاب آموزشي ،مسائل و قضایاي مهم هندسي شرح داده شده و مسئلههاي مرتبط طرح
شده است .راهحل مسئلهها و تستها نيز براي خودارزیابي دانشآموزان گنجانده شده است.

زبانوادبياتفارسي 
.250آریاني ،رضا .آوردگاهدستان:شرحيگزارشيازبرزونامهوجمشيدنامهازملحقاتشاهنامهفردوسيبه
زبانشيوايامروزي.تهران  :فرهنگ مانا384 .1395 .ص .وزیري .شابک ۹786۰۰757۱46۰ :
مخاطب:معلم 
کلماتکليدي :نقد ادبي ،شعر فارسي ،شاهنامه ،داستانهاي حماسي 
چکيده :این كتاب شرح گزارشي انتقادي از برزونامه و جمشيدنامه از ملحقات شاهنامه فردوسي است كه به زبان امروزي
تحریر گشته است .این كتاب با تشریح ابيات و بيان معاني تركيبات و اصطالحات شعري با بياني ساده كليه زوایا و ابعاد
دو منظومه براي مخاطب و خواننده ارائه ميگردد .كتاب حاضر در هشت فصل تدوین شده است كه در فصلهاي دوم و
سوم دو منظومه با نثري داستاني و روایتي بيان شده است و در فصل چهارم به بررسي و بيان نوع و نقش دستوري برخي
ابيات برگزیده ميپردازد .فصل پنجم صنایع ادبي موجود در دو منظومه را بررسي ميكند .فصل ششم لغت نامه و فصل
هفتم زندگي نامه شخصيتهاي دو منظومه را معرفي مينماید.
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.251ذوالفقاري ،حسن .آييننگارشوويرايش .تهران  :مؤسسه فرهنگي فاطمي356 .1395 .ص .وزیري .شابک:
 ۹78۹64۳۱8845۰
مخاطب:معلم 
کلماتکليدي :ادبيات فارسي ،مهارتهاي آموزشي ،نوشتن 
چکيده:این كتاب به عنوان خودآموزي علمي در پانزده درس ،مهمترین مباحث آیين نگارش را مطالعه ميكند .در این
مطالعه مهمترین قالبهاي نوشتاري معرفي ميشود .همچنين افزایش توان ویرایش متن پس از نگارش ،از اهداف دیگر
كتاب است.
.252تركي ،محمدرضا .زبان و ادبيات فارسي :ادبياتانقالباسالمي.تهران  :سمت420 .1395 .ص .وزیري .شابک:
 ۹786۰۰۰۲۰۳۱46
مخاطب:معلم 
کلماتکليدي :انقالب اسالمي ،راهنماي آموزشي ،جنگ ،دفاع مقدس 
چکيده:در این كتاب مباحث عمده ادبيات انقالب اسالمي ،در شاخههاي مختلف آن ،به شيوهاي علمي و رسا و در خور
متون آموزشي تدوین شده است .نویسنده به مقتضاي مباحث تاریخي ،از اشخاص و جریانهاي فراواني نام برده است.
نویسنده به بررسي مباحثي مانند پيشينه ادبيات انقالب ،جریانشناسي شعر جنگ ،ادبيات داستاني دفاع مقدس ،ادبيات
كودک و نوجوان انقالب اسالمي ،طنز در ادبيات انقالب پرداخته است و در انتها گزیده كتابهاي پژوهشي در این زمينه
را بررسي نموده است.
.253آئينهوند ،صادق .ادبياتانقالبدرشيعهجلداول .تهران  :دفتر نشر فرهنگ اسالمي192 .1395 .ص .رقعي.
شابک ۹78۹64476۳۹۳۹ :
مخاطب:معلم 
کلماتکليدي :شعر عربي ،تشيع ،سرگذشتنامهها 
چکيده :در این اثر سعي شده است ده تن از شاعران شيعه عرب به همراه چند تن از زنان سخنور معرفي شوند كه هر
یک از آنها به نحوي با یکي از ائمه(ع) در ارتباط بودهاند و چهره انقالب مکتبي شيعه به شمار ميآیند .به این منظور
اوضاع سياسي عصر شاعران ،موضع آنان در برابر حاكم زمان ،اخالق و صفات آنان ،مقام علمي و رابطه با رهبري همراه با
نمونهاي از اشعارشان آمده است.
.254آئينهوند ،صادق .ادبياتانقالبدرشيعهجلددوم .تهران  :دفتر نشر فرهنگ اسالمي188 .1395 .ص .رقعي.
شابک ۹78۹64476۳۹46 :
مخاطب:معلم 
کلماتکليدي :تشيع ،سرگذشتنامهها ،ادبيات دیني 
چکيده :این نوشتار به تصحيح و ترجمه و شرح نامه ابوبکر خوارزمي به شيعيان نيشابور پرداخته است .خوارزمي حوادثي
را كه پس از پيامبر در عصر بنياميه و بنيعباس رخ داده با اشارات تاریخي و ادبي براي شيعيان قرن چهارم نقل كرده
است .حوادثي چون شهادت ،تبعيد ،كشتار ،دار زدن و سوزاندن را با توسل به اسناد و مدارک آورده است.
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 .255تركي ،محمدرضا .بيشتر از جمعبندي :ادبيات فارسي .تهران  :راه اندیشه80 .1395 .ص .رحلي .شابک:
 ۹78۹644۹۱۳۰۲۰
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :راهنماي آموزشي ،پرسشها 
چکيده:در این كتاب با بهره گيري از آموزش نوین ،سعي شده است نکتههاي درسي به طور كامل و جامع آموزش داده
شود .پرسشهاي چهارگزینهاي مرتبط با موضوع ارائه شده است .در  DVDهمراه كتاب نيز پس از هر درسنامه ،براي فهم
بيشتر انيميشنهایي نيز طراحي شده است.
 .256عبدالمحمدي ،عليرضا .ادبيات موضوعي دهم .تهران  :الگو456 .1395 .ص .رقعي .شابک:
 ۹786۰۰7۹5۰47۰
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :دهم 
کلماتکليدي :راهنماي آموزشي ،تمرینها ،مواد درسي 
چکيده:اثر حاضر به منظور شرح ،دسته بندي و ارائه مطالب تکميلي فارسي دهم به سبک موضوعي تأليف شده است تا
دانش آموز ارتباط بيشتري با كتاب درسي برقرار كند .نویسنده بيشتر لغات سخت را با چند معني به طور مفصل توضيح
داده و متوني خارج از كتاب درسي براي تمرین دیکته آورده است .همچنين در بخشهایي جداگانه به قرابت معنایي،
تاریخ ادبيات ،دستور و آرایههاي ادبي پرداخته و براي هر مبحث تمرینهایي را در نظر گرفته است.
 .257پرتوينژاد ،مهناز /شریفي ،مهناز /طاهري ،كبري /گودرزي ،اعظم .اكو كار :اکو کار علوم و فنون ادبي 1دهم
انساني(دورهدوممتوسطه).تهران  :كاگو80 .1395 .ص .وزیري .شابک ۹78۹64۳4۰۹88۳ :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :دهم 
کلماتکليدي :آموزش زبان فارسي ،مواد درسي 
چکيده:كتاب پيش رو ضمن در نظر گرفتن اهداف كلي ادبيات پایه دهم در چهار فصل بهعنوان مکمل آموزشي تدوین
شده است .فصل اول كلياتي درباره مباني علوم و فنون ادبي ،بررسي و طبقهبندي آثار و كالبدشکافي شعر و نثر است.
فصل دوم به مباحث تاریخ ادبيات و سبکشناسي تا دروه دوم شعر فارسي (سبک عراقي) ميپردازد و در فصل سوم
مطالبي درباره موسيقي شعر مانند قافيه ،ردیف و وزن شعر فارسي ارائه ميشود .در انتها در فصل چهارم به زیبایيشناسي
اشاره دارد كه در آن آرایههاي واجآرایي ،واژهآرایي و .. .بررسي ميگردد .مؤلفان ،ضمن طرح سؤالهاي گوناگون براي هر
درس ،در پایان هر فصل نيز یک آزمون گنجانده اند.
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.258كاظمي ،كاظم /اصغري تاري ،محسن /سياهنوري ،نرگس .اكو كار :اکوکارفارسيدهم(دورهدوممتوسطه).
تهران  :كاگو104 .1395 .ص .وزیري .شابک ۹78۹64۳4۰۹۱66 :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :دهم 
کلماتکليدي :راهنماي آموزشي ،مواد درسي ،ادبيات فارسي 
چکيده :كتاب پيش رو مکمل آموزشي درس ادبيات فارسي پایه دهم است كه در  17درس و  6فصل تدوین شده است
و با توجه به چهارچوب كتاب ،مؤلف ضمن طرح سؤالهاي گوناگون براي هر درس ،در پایان هر فصل یک آزمونک ده
نمرهاي و در پایان هر نيمسال یک آزمون بيست نمرهاي مطابق با بارمبندي آموزش و پرورش طراحي نموده است .این
آزمونها باعث تثبيت دانش و مهارتهاي آموزشي دانشآموز ميگردد.
.259ضيامجيدي ،ليال .بررسيوزنشعرايراني .تهران  :شركت نشر كتاب هرمس248 .1395 .ص .رقعي .شابک:
 ۹78۹64۳6۳۹7۱6
مخاطب:معلم 
کلماتکليدي :شعر ،عروضوقافيه 
چکيده:كتاب حاضر ،مجموعه مقاالتي است كه زبانشناس و ایرانشناس نامدار فرانسوي طي چهل سال نگاشته و نشان
داده است كه پيشينه وزن عروضي شعر فارسي در شعر پيش از اسالم؛ یعني ،زبانهاي ایراني نهفته است .در این مقالهها
وي با ریزبيني و تحليل وزن شعر فارسي ،به اهميت عروض در واجشناسي و آواشناسي و نقش آن در پژوهشهاي
زبانشناختي تاریخي تطبيقي زبانهاي ایراني و تصحيح متون بازمانده از آن زبانها اشاره ميكند.
.260نجاتشجاعي ،امير /نظري ،مهدي .آس :تاريخادبياتموضوعي.تهران  :بينالمللي گاج376 .1395 .ص .وزیري.
شابک ۹786۰۰۳5۹۲۳5۳ :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :ادبيات فارسي ،پرسشها ،تاریخ ادبيات 
چکيده:این اثر شامل بخشهاي متنوعي مثل درسنامه ،تصویرها ،جدول و پرسشهاست .براي تفکيک عناوین اصلي و
فرعي و برجستهسازي مطالب مهم در معرفي شخصيتها ،آثار ،ویژگيها و نکات از امکانات صفحهآرایي و رنگبندي
استفاده شده است .سؤاالت با طبقهبندي كتاب به كتاب (دوم ،سوم ،زبان فارسي و پيشدانشگاهي) چيده شدهاند و
پاسخها به صورت كليدي آمدهاند.
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جرأتنامهدرگلستانانديشهها:گلچينيازاشعارفارسي،عرفاني،اجتماعي،

.261موسويجهانآباد ،سيدمحمد.
اخالقيو....شيراز  :نوید شيراز626 .1395 .ص .وزیري .شابک ۹786۰۰۱۹۲656۳ :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :دهم ،سوم 
کلماتکليدي :شعر فارسي ،عرفان ،ادبيات فارسي 
چکيده:كتاب حاضر گلچ يني از اشعار فارسي ،عرفاني ،اجتماعي و اخالقي است .ابيات و عبارات منتخب به ترتيب الفبا و
بر اساس موضوع نيست .نگارنده و گردآورنده این اشعار را با توجه به انس چندین ساله خود با شعر عرفاني و شعراي عارف
بهخصوص موالنا برگزیده است و از اشعار شاعراني چون حافظ ،موالنا ،عطار ،سعدي ،اقبال الهوري و .. .استفاده كرده است
و در مواردي همراه ابيات جمالت و عباراتي متناسب با موضوع آورده است كه این جمالت و عبارات از آیات ،احادیث،
روایات و كلمات قصار از بزرگان برگزیده شده است.
.262فتحيرضایي ،ستار .جمعمستان.تهران  :الهوت224 .1394 .ص .وزیري .شابک ۹786۰۰5۱8876۹ :
مخاطب:معلم /دانشجو معلمان 
کلماتکليدي :عرفان ،زندگينامهها ،نيایش 
چکيده:عرفاي الهي گام هایي بزرگ در كشف رموز دین و فهم عميق كتاب خدا برداشتهاند .این مجموعه چند جلدي
درباره تاریخسازان عرفان و ادب از قرن اول تا چهاردهم هجري نوشته شده است و سير تطور كالمي و فلسفي و حکمي
عرفا را نمایان ميسازد و تأثيرات متقابل عرفا از یکدیگر و تأثير فرهنگ و آداب زمان را بر آنها بررسي ميكند.
.263پرتوه ،غالمرضا .حسنتعليلوتجليآندرغزلياتسعدي.تربت حيدریه  :افرا تربت112 .1394 .ص .وزیري.
شابک ۹786۰۰۹5۱5۹5۰ :
مخاطب:دانشجو معلمان 
کلماتکليدي :صنایع ادبي ،شعر ،ادبيات فارسي 
چکيده :سعدي با مهارت خاصي از شگردهاي بياني در شعرهایش بهره گرفته و توانسته از موضوعهاي معمولي تصاویري
بدیع بيافریند .نگارنده ضمن پرداختن به تعریف هنر ،زیبایي ،ادبيات و شعر ،نگاهي به رابطه آرایه حسن تعليل با هر یک
از آنها دارد .پيوند آن با سایر آرایههاي بياني و بدیعي را بررسي و نمونههایي از دیگر شاعران فارسي و نيز ادبيات عرب را
معرفي ميكند و حسن تعليلهاي غزليات سعدي را استخراج و تحليل ميكند.
حکايتهاي جامي .تهران  :آرایان266 .1394 .ص .وزیري .شابک:

 .264بشيري ،حيدر .مجموعه ادبيات كهن:
 ۹786۰۰7۱۳۳5۱4
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :داستان كوتاه ،ادبيات فارسي ،حکایت 
چکيده:در این نوشتار ضمن معرفي مختصر آثار عبدالرحمن جامي ،شاعر و نویسنده قرن نهم ،حکایتهاي او در هفت
اورنگ و بهارستان به زبان ساده و امروزي برگردانده شده است .در این بازگرداني از آوردن داستانهاي مغایر با معيارهاي
اخالقي روز و داستانهایي كه تفصيالت عرفاني داشتند ،صرفنظر شده است.
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هايجوامعالحکايات .تهران  :آرایان298 .1394 .ص .وزیري.


حکايت
.265بشيري ،علياصغر .مجموعه ادبيات كهن:
شابک ۹786۰۰7۱۳۳5۳8 :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :داستان كوتاه ،ادبيات فارسي 
چکيده:در كتاب حاضر به منظور آشنایي خوانندگان با كتاب جوامعالحکایات ،اثر سدیدالدین محمد عوفي ،بيش از
دویست داستان از  2113حکایت كتاب برگزیده و به نثر امروز برگردانده شده است .نگارنده تالش كرده است ضمن حفظ
طرح كلي اثر و انتخاب داستاني جذاب ،مخاطب را با هنر عوفي آشنا و به خواندن اصل اثر ترغيب كند.
حکايتهاي سنايي و نظامي عروضي .تهران  :آرایان.1394 .

 .266حاجحسيني ،محسن .مجموعه ادبيات كهن:
234ص .وزیري .شابک ۹786۰۰7۱۳۳5۲۱ :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :داستان كوتاه ،ادبيات فارسي 
چکيده  :كتاب حاضر با هدف آشنایي جوانان با ادبيات كهن و عمق اندیشههاي ایران اسالمي دربرگيرنده مجموعه
حکایاتي است از كتاب چهار مقاله عروضي سمرقندي و همچنين حکایتهایي از مثنويهاي سنایي به ویژه از
حدیقةالحقيقة .این داستان ها به زبان ساده امروزي برگردانده شده و معناي واژگان دشوار ،درون متن یا در پاورقي توضيح
داده شده است .نگارنده از آوردن مقدمههاي مفصل حکایتهاي سنایي و پرداختن به مباحث حاشيهاي غير داستاني
صرفنظر كرده است.
حکايتهايعطارنيشابوري .تهران  :آرایان338 .1394 .ص .وزیري.

.267عاشورلو ،شيرین .مجموعه ادبيات كهن:
شابک ۹786۰۰7۱۳۳۳47 :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :داستان كوتاه ،ادبيات فارسي ،شعر 
چکيده :یکي از شاعران و عارفان نامي ایران ،عطار نيشابوري است كه آثار ارزشمندي به نظم و یک اثر به نثر از او به
جاي مانده است .در این اثر حکایتهایي از چهار منظومه وي؛ یعني ،منطقالطير ،مصيبتنامه ،الهينامه و اسرارنامه به نثر
برگردانده شدهاند .در بازگرداني داستانها ضمن حفظ پيرنگ كلي آنها ،كششهاي داستاني امروزي رعایت شده و از
پرداختن به مسائل عرفاني حکایت پرهيز شده است.
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نامهوسياستنامه.تهران  :آرایان330 .1394 .ص.


هايقابوس

حکايت
.268عليجاني ،محمد .مجموعه ادبيات كهن:
وزیري .شابک ۹786۰۰7۱۳۳۳54 :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :داستان كوتاه ،ادبيات فارسي 
چکيده:فهم بسياري از حکایات قابوسنامه عنصرالمعالي و سياستنامه خواجه نظامالملک توسي به خاطر داشتن لغات و
اصطالحات قدیمي ممکن است براي مخاطب امروزي مشکل باشد .از این رو نگارنده ضمن حفظ كشش داستانها و حذف
برخي بخش هاي غيرضروري این دو اثر را به نثر روان امروزي برگردانده است .در مواردي براي آگاهي از زمينههاي
تاریخي و اجتماعي داستانها مطالبي را درون آنها یا پاورقي گنجانده است.
.269سنگسفيدي ،نازي .خويخامُشي(سيغزلازغزلياتشمستبريزي) .همدان  :سُکر498 .1395 .ص.
وزیري .شابک ۹786۰۰75۳8۲۹6 :
مخاطب:معلم /دانشجو معلمان 
کلماتکليدي :شعر ،غزل ،ادبيات فارسي 
چکيده:در این اثر با تأمل در معني تغزل و غزل و نگاه ي بر زندگي و آثار مولوي ،اشعار كليات موالنا از نظر موسيقي،
شخصيت هاي تصویري ،محتوا و اندیشه مورد بررسي قرار گرفته است .مؤلف سي غزل از كليات را انتخاب كرده و به
توضيح و تفسير اصطالحات و عبارتهاي مجمل و معاني رمزي غزليات پرداخته است.
داستانهايمرزباننامه.تهران  :آرایان282 .1394 .ص .وزیري .شابک:

.270بشيري ،علياصغر .مجموعه ادبيات كهن:
 ۹786۰۰7۱۳۳۳6۱
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :داستان كوتاه ،ادبيات فارسي 
چکيده:مرزباننامه كه از یک مقدمه و نه باب تشکيل شده ،شامل داستانهاي تودرتوي بسياري از زبان حيوانات است
كه با صبغه اصول سياسي نگاشته شده است و به دليل نثر فني و دشوار و روایتپردازي با ساختار كهن براي بسياري فهم
آن سخت و گاه فاقد جذابيت است .متن حاضر بازگرداني این اثر است با اندكي تلخيص و همسو با معيارهاي اخالقي
جامعه امروز.
المثلها .تهران  :آرایان434 .1395 .ص .وزیري .شابک:

داستانهايي از ضرب 

 .271قليزاده ،رحيمه.
 ۹786۰۰7۱۳۳۳85
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :داستان كوتاه ،ضربالمثل 
چکيده:یکي از عناصر مهم ادب شفاهي ،ضربالمثل است كه فراواني كاربرد آن نقشي مهم در فرهنگسازي داشته
است .مَثَلها آینه فرهنگ ،هنجارهاي اجتماعي ،اندیشهها ،باور و زبان هر ملت است .در این مجموعه مثلهاي مشهور
ایراني گردآوري شده و داستان یا ریشه آنها با نثري ساده و روان بيان شده است.
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زبانشناسي .Dummies Forفاطمه عظيميفرد،

.272برتون ،استرانگ /دوشين ،رزماري /واتيکيوتيسبيتسن ،اریک.
فائقه شاهحسيني .تهران  :آوند دانش396 .1395 .ص .وزیري .شابک۹786۰۰7۰۲۲887 : 
مخاطب:معلم 
کلماتکليدي :آموزش زبان فارسي ،نکات دستوري ،زبان شناسي 
چکيده:این كتاب به بررسي مفاهيم كلي و ابزارهاي الزم براي یادگيري زبانشناسي ميپردازد .در بخش اول به بررسي
زبان از منظر زبان شناسي پرداخته شده است ،بخش دوم عناصر تشکيل دهنده زبان را بيان ميكند و در بخش سوم به
حيات اجتماعي زبان ،بخش چهارم یادگيري و پردازش زبان ،بخش پنجم تمركز بر نوشتار به جاي گفتار ميپردازد ،و در
انتها در بخش ششم ده افسانه درباره زبان مطرح ميشود.
 .273علياصغري ،محمود .ساختار سياسي شاهنامه فردوسي .تبریز  :اختر160 .1395 .ص .وزیري .شابک:
 ۹78۹645۱77۳77
مخاطب:معلم 
کلماتکليدي :شعر ،اساطير ،سياست ،تاریخ ایران 
چکيده:شاهنامه همچون هر اثر ادبي دیگري ترجمان ویژگيهاي اجتماعي و سياسي روزگار خود است .این نوشته با
تکيه بر ساختارشناسي سياسي به بررسي قدرت هيئت حاكم و قدرت گاه پنهان و گاه آشکار طبقه محکوم ميپردازد.
نگارنده تحليل را در دو سطح روساخت و ژرفساخت در دوره اسطورهاي و تاریخي به انجام رسانده است.
.274پورتقي ،حسين .شرحوتحليلادبيسهقصيدهنخستديوانابوتمام .تبریز  :نباتي244 .1394 .ص .رقعي.
شابک ۹786۰۰7۲8۱8۳۳ :
مخاطب:معلم /دانشجو معلمان 
کلماتکليدي :شعر عربي ،ادبيات بينالملل ،قصيده 
چکيده  :اندكي پس از آغاز عصر عباسي ،ادبيات عربي و مخصوصا شعر عربي در كنار سایر فنون پا به مرحله رشد
گذاشت و معاني و اغراضي جدید وارد شعر عربي شد .از شاعران به نام این دوره ،ابوتمام طایي است كه شاعري ضد ایراني
است .در این اثر ،زندگي ابوتمام و اوضاع عصر وي به تفصيل شرح داده شده است .همچنين ترجمه كامل سه قصيده
نخست دیوان او ،نکات نحوي و بالغي و مفردات دشوار آنها تحليل و بررسي شده است.
.275طباطبایياصل ،ليال .علمبيان.تبریز  :آناس96 .1394 .ص .وزیري .شابک ۹78۹647۰۰۳۹۰۲ :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :صنایع ادبي ،ادبيات فارسي ،شعر 
چکيده:آشنایي با علم بيان و بدیع موجب ميشود درک متون ادبي بهتر و دقيقتر صورت گيرد .تشبيه ،مجاز ،استعاره و
كنایه از عمده مباحث فن بيان به شمار مي روند .در این نوشتار نظر بزرگان اهل ادب درباره صنایع فوق با ذكر شواهدي از
دیوان منوچهري گردآوري و شرح داده شده است.
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.276گودرزي ،معصومه .آموزش طبقهبندي شده :علوموفنونادبي،1پايهدهمادبياتوعلومانساني .تهران :
گلواژه188 .1395 .ص .رحلي .شابک ۹786۰۰۳۳7۲7۲6 :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :دهم ،انساني 
کلماتکليدي :آموزش ،تمرینها ،پرسشها 
چکيده:نوع و زمان یادگيري در دانش آموزان متفاوت است .در این كتاب با در نظر گرفتن مراحل مختلف یادگيري،
درسنامه هر فصل در اختيار دانشآموز قرار گرفته و بخشي از مباحث سالهاي پيشين نيز یادآوري شده است .تمرینها،
پرسشها ،سؤاالت چهارگزینهاي براي تعميق مطالب آموزشي آمده است.
فعلدرگويشآذريازنگاهساختواژي .تهران  :سخنوران136 .1394 .ص .وزیري .شابک:

.277نصيري ،سجاد.
 ۹786۰۰۳8۳54۱۲
مخاطب:معلم /دانشجو معلمان 
کلماتکليدي :زبانها ،دستور زبان تركي 
چکيده:گویش آذري از نظر تاریخي از زبانهاي آلتایي است و در شمال غرب كشور متداول است .در این كتاب نحوه
ساختهشدن واژه فعل آذري بر اساس نظام جهاني هاي زبان تشریح شده است .از نظر مرفولوژي ،نوع واژکها از آزاد تا
وابسته و از صرفي تا اشتقاقي و دستوري بررسي و افعال از نظر ساختواژي توصيف شدهاند.
قندپارسيجستاريدردانشهايزباني

.278باقري ،مصطفي /كليدري ،غالممحمد /خسروي ،نازیال /باقري ،مژگان.
وادبيفارسي.مشهد  :ضریح آفتاب136 .1395 .ص .وزیري .شابک ۹78۹644۲۹۹6۰5 :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :راهنماي آموزشي ،آزمونها ،تمرینها ،ادبيات فارسي 
چکيده :زبان ،وسيله برقراري ارتباط گفتاري و نوشتاري بين انسانها است .این كتاب آميزهاي از توضيحات زباني و ادبي
به همراه نکات ریز و خودارزیابيها و پرسشهاي چهارگزینهاي به همراه پاسخ است .كتاب در بخش اول دانشهاي زباني
و واحدهاي زباني مانند جمله ،گروه فعلي و گروه اسمي را بررسي ميكند و در بخش دوم دانشهاي ادبي از جمله
اصطالحات ادبي و آرایههاي ادبي را به تفصيل توضيح ميدهد .این كتاب ویژه دانشآموزان شركتكننده در المپيادها،
آزمونهاي نمونه دولتي و تيزهوشان است.
.279عبادتي ،شهناز .بسته مدیریت كالسي :کاربرگفارسي 1پايهدهمرياضي،تجربيوانساني .تهران  :مرآت.
48 .1395ص .رحلي .شابک ۹786۰۰7۹77767 :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :دهم ،ریاضي ـ فيزیک ،تجربي ،انساني 
کلماتکليدي :راهنماي آموزشي ،تمرینها ،پرسشها 
چکيده  :در این كاربرگ سعي شده است با ارائه پرسشهاي هدفمند ،از طریق ایجاد فرصتهاي یادگيري فردي و
گروهي در كالس به معلم كمک شود تا تصویر روشني از ميزان یادگيري دانشآموز به دست آورد .براي هر هفته دو برگ
تمرین در نظر گرفته شده است.
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.280عبادتي ،شهناز .کتابکارعلومو فنونادبي-1پايهدهم .تهران  :خيلي سبز104 .1395 .ص .رحلي .شابک:
 ۹786۰۰4۱۲۱۳78
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :دهم 
کلماتکليدي :آزمونها ،تمرینها 
چکيده :در این كتاب كار ،محتواي آموزشي كتاب درسي براي سهولت در یادگيري ،به شکل نمودار به تفکيک دروس
ارائه شده .در پي هر درس ،مجموعه پرسشهایي متنوع و متناسب با اهداف آموزشي آمده است.
.281عبادتي ،شهناز .بسته مدیریت كالسي :کتابکاروتمرينفارسي1پايهدهم،رياضي،تجربيوانساني.تهران
:مرآت200 .1395 .ص .رحلي .شابک ۹786۰۰7۹77774 :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :دهم ،ریاضي ـ فيزیک ،تجربي ،انساني 
کلماتکليدي :راهنماي آموزشي ،تمرینها ،پرسشها 
چکيده:این اثر كمکآموزشي به عنوان ابزار توجه به تفاوتهاي فردي دانشآموز تلقي ميگردد و پيونددهنده اوليا با
فرآیند یاددهي یادگيري است .محتواي آموزشي این كتاب در قالب تکليفها ،تمرینها و فعاليتهاي متنوع همگام با
كتاب درسي است و سعي دارد با خلق فرصت موقعيتهاي یادگيري به آموختههاي دانشآموز عمق بيشتري ببخشد .در
حاشيه صفحات جمالت حکيمانه ،شعر و حکایت آمده است.
.282عبادتي ،شهناز .بسته مدیریت كالسي :کتابمعلمفارسي 1پايهدهم،رياضي،تجربيوانساني .تهران :
مرآت312 .1395 .ص .وزیري .شابک ۹786۰۰7۹7778۱ :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :دهم ،ریاضي ـ فيزیک ،تجربي ،انساني 
کلماتکليدي :راهنماي آموزشي ،مواد درسي ،پاسخها 
چکيده:این كتاب بخشي از بسته مدیریت كالسي است كه به منظور افزایش كيفيت تدریس معلمان طراحي شده است.
در هر درس جدول اهداف درس ،كليدواژهها و ارتباط اجزاي بسته ارائه شده است .فهرست واژگان ،گسترش معاني و
تحول معاني واژگان به تفکيک بيان شده و اعالم هر درس مختصر شرح داده شده است .پاسخ كاربرگ و كتاب كار و
نمرین نيز براي ارزیابي دانشآموزان گنجانده شده است.
.283مخصوص ،بهداد .کتابواژه.تهران  :راه اندیشه344 .1395 .ص .رقعي .شابک ۹78۹644۹۱۳۲۳5 :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :آزمونها ،راهنمایي آموزشي ،پرسشها 
چکيده:در كنکوهاي سراسري ،پنج تست به معني و امالي واژگان اختصاص ميدهند كه پاسخگویي به آنها دقت فراوان
نياز دارد .در این كتاب تخصصي و موضوعي كه براي واژه تهيه شده است حاوي تستهاي طبقهبندي شده و تمرینهایي
براي به خاطر سپردن بهتر معناها وامالي واژگان آمده است.

84

کتابنامهدورهدومآموزشمتوسطهشماره16

فهرست توصيفي كتابهاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش متوسطه دوم

گويههاي کتاب .تهران  :مؤسسه خانه كتاب76 .1395 .ص .رقعي.
 .284رشنوزاده ،بابک .گوياي خموش :گزين 
شابک ۹786۰۰۲۲۲۳۰8۱ :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :كتابشناسان ،خواندن 
چکيده:دربارة كتاب و فایدههاي آن هميشه خوانده و شنيدهایم .كتاب حاضر نيز مجموعهاي است از سخنان بزرگان
دربارة كتاب و ارزش آن .نویسنده این سخنان را از منابع متنوعي برگزیده است ،مثل :آیات و روایات؛ ضربالمثلها و
فرهنگ عامه؛ اندیشمندان ایراني و غير ایراني .یک فصل كتاب نيز اختصاص دارد به نقلقولهایي كه طوالني تر هستند.
.285معتمدي ،اسفندیار .معلمانبزرگايران.تهران  :مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان198 .1395 .ص .وزیري .شابک:
 ۹78۹64۰8۱۲۲4۲
مخاطب:دانشآموز /معلم /دانشجو معلمان 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :سرگذشتنامهها ،خاطره نویسي ،معلمان ،آموزش و پرورش 
چکيده:این ك تاب با محوریت معرفي نخستين معلمان تا دوران جدید ،دربردارنده مجموعه مقاالتي است كه به سبب
آن ها ،شرحي كامل درباره فعاليت ميرزا حسن رشدیه ،مؤسس نخستين مدرسه جدید در ایران ،ارائه شده است .پيش از
این سوادآموزي در كشور جنبه عمومي نداشته و بعد از ایجاد این مدارس ،دولت موظف به تقویت آنها شده است.
 .286نصراللهي ،حمزه .لقمه :مفهوم و قرابت معنايي .تهران  :مهر و ماه نو352 .1395 .ص .جيبي .شابک:
 ۹786۰۰۳۱7۱48۰
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :پيش دانشگاهي 
کلماتکليدي :راهنماي آموزشي ،ادبيات فارسي ،كنکور سراسري دانشگاهي 
چکيده :در این كتابچه ،آموزش مفهوم و قرابت معنایي ادبيات فارسي به شکل تصویري و با توضيحات متفاوت آموزش
داده شده است .مطالب به صورت موضوعي و جامع دستهبندي شده و نکتههایي براي پاسخگویي سریع به سؤاالت كنکور
ذكر شده است.
نشرونوشتار:يادداشتهاييدربارةکتابونشر.تهران  :مؤسسه خانه كتاب.1395 .

.287مختاباد ،سيدابوالحسن.
102ص .رقعي .شابک ۹786۰۰۲۲۲۲۹47 :
مخاطب:معلم 
کلماتکليدي :یادداشت ،روزنامهنگاري 
چکيده:مجموعه یادداشتهاي این دفتر حاصل تجربههاي نگارنده در روزنامهنگاري حوزه كتاب و نشر است كه بخشي
از مشکالت اقتصادي و حرفهاي این گروه را به تصویر ميكشد و از بزرگان عرصه نشر در كشور یاد ميكند.
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 .288اسپرهم ،داود .نقد صوفي از تصوف تا قرن پنجم هجري .تهران  :آرایان216 .1394 .ص .رقعي .شابک:
 ۹786۰۰7۱۳۳78۱
مخاطب:معلم 
کلماتکليدي :عرفان ،سير و سلوک 
چکيده :این اثر ،نگاه نقادانه به تاریخ تصوف تا قرن پنجم هجري و سير تحول آن از منظر خود صوفيه است .از البهالي
سخنان مشایخ و مؤلفان صوفيه ،نقد همهجانبه آنان از سير و سلوک رایج در خانقاهها و دبستانهاي صوفيه بازگو شده
است و این یکي از رموز بقا و تأثيرگذاري اجتماعي جریان عظيم تصوف را در طول تاریخ نشان ميدهد.
نگرشينوبردستورزبانفارسيوآرايههايادبي.اهر  :شميسا152 .1395 .ص .وزیري .شابک:

.289یاري ،علي.
 ۹786۰۰۹6۲۹۲۲۰
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :دهم 
کلماتکليدي :ادبيات فارسي ،انواع ادبي ،آزمونها 
چکيده:نویسنده در این كتاب بر آن است تا به ساده ترین زبان ممکن ،قواعد دستوري و مسائل ادبي مقطع راهنمایي را
به دانشآموزان آموزش دهد .این آموزش با بيان مثال هاي متعدد و با ارائه نمونه اشعار مختلف براي توضيح اقسام كلمه و
قالبهاي گوناگون شعري و آرایههاي ادبي همراه است.
.290طبيبزاده ،اميد .وزنشعرفارسيازديروزتاامروز:مجموعهمقاالتدومينهمانديشيوزنشعرفارسي
و اشعار ايراني  ...ارديبهشت  .1392تهران  :شركت نشر كتاب هرمس430 .1394 .ص .وزیري .شابک:
 ۹78۹64۳6۳۹4۰۲
مخاطب:معلم 
کلماتکليدي :عروضوقافيه ،شعر 
چکيده :ساختار و بنياد شعر فارسي از نظر وزن با شعر عربي متفاوت است یعني عروض فارسي با عروض عربي فرق
دارد .در این مجموعه مقاالتي در مورد آخرین دستاوردهاي عروض جدید ارائه شده و اوزان شعر فرانسوي ،انگليسي و
آلماني به طور اجمال معرفي شده است.
.291یزدي ،عباس .گلستان شعر و ادب فارسي :ويسورامين.تهران  :فرهنگ دانشجو384 .1395 .ص .وزیري .شابک:
 ۹78۹64847۹7۹۹
مخاطب:معلم 
کلماتکليدي :ادبيات داستاني ،داستانهاي عاشقانه ،شعر فارسي 
چکيده :ویس دختر شهرو و رامين برادر شاه موبد عشق سوزان و افسار گسيخته به هم ابراز ميكنند اما در كاميابي
آن ها موانع بسياري در پيش است .موضوع اصلي این كتاب داستان عشق ویس و رامين است .نویسنده عالوه بر موضوع
داستان ،به توضيح متن اصلي كتاب ،اطالعات شاعر ،لغات پهلوي ،عقاید شخصي شاعر و عقاید زرتشتي و همچنين موادي
از فولکلر اشاره ميكند.
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 .292یزدي ،عباس .گلستان شعر و ادب فارسي :هشت کتاب سهراب سپهري .تهران  :فرهنگ دانشجو.1395 .
274ص .وزیري .شابک ۹78۹64847۹8۲۹ :
مخاطب:معلم 
کلماتکليدي :شعر فارسي ،شعر نو 
چکيده:سهراب سپهري شاعر نام آشناي كاشاني كه سال  59در تهران درگذشت و اشعاري را از خود به یادگار گذاشت.
مرگ رنگ ،صداي پاي آب ،مسافر ،زندگي خواب ها ،آوار آفتاب ،حجم سبز ،شرق اندوه و ماهيچ ما نگاه مجموعه اشعار او
هستند كه در مجموعهاي به نام هشت كتاب همراه با زندگينامه شاعر به قلم خودش منتشر شده است.

زبانهايخارجي 

 .293عاشوري ،علي /ابراهيمي ،سعيد .اكو كار :اکوکارانگليسي .English Tenth Gradeتهران  :كاگو.1395 .
80ص .وزیري .شابک ۹78۹64۳4۰۹۰4۳ :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :دهم 
کلماتکليدي :راهنماي آموزشي ،مواد درسي ،آزمونها 
چکيده:این كتاب مکمل آموزشي درس انگليسي پایه دهم است ،توجه به مکالمه و ارتباط در درجه اول اهميت قرار
دارد لذا نویسندگان این كتاب در بخشهاي مختلفي چون  vocabularyتمرینات تصویري ،مترادف و متضاد ،كلمات
همنشين را ارائه دادهاند ،در بخش  conversationمتنهایي در حد و اندازه مکالمه كتاب استفاده شده است و در
بخش  Cloze & Readingبر اساس متن كتاب درسي ،متنهایي از منابع انگليسي استخراج شده استGrammer .
در روش  CLTیک هدف نيست بلکه به عنوان ابزاري است در جهت انگيزش مکالمه واقعي و درک متن كه از پرداختن به
حاشيه اجتناب شده است .بخش نگارش ،تلفظ ،شنيداري و آزمونک نيز در ادامه گنجانده شده است.
.294یعقوبيفرد ،اميد .امتحانوفن :امتحانوفننهاييانگليسي.3تهران  :مهر و ماه نو104 .1395 .ص .رحلي .شابک:
 ۹786۰۰۳۱7۱756
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :سوم 
کلماتکليدي :راهنماي آموزشي ،مواد درسي ،زبان خارجه 
چکيده :در این كتاب ،با در نظر گرفتن اهميت امتحانات نهایي 3 ،مجموعه سؤال براي امتحانات نيمسال اول طراحي
شده است كه از آزمونهاي نهایي سالهاي قبل استخراج شده است و امتحانات نيمسال دوم نيز مطابق امتحانات نهایي
سالهاي اخير طراحي شده است .همراه تمامي سؤاالت كتاب ،درس مرتبط با آن نيز ارائه شده است .همچنين یک
درسنامه موضوعي با رویکرد سؤاالت امتحان نهایي نيز گنجانده شده است.
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.295رحيمي ،امين /ایزدپناه ،محمدعلي .انگليسيازطريقفارسي.2شيراز  :ایده درخشان186 .1395 .ص .رحلي.
شابک ۹786۰۰6۳665۹۳ :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :یادگيري ،زبان خارجه ،راهنماي آموزشي 
چکيده :كتاب حاضر به آموزش زبان انگليسي از طریق زبان فارسي پرداخته است .در این روش به ایجاد پيوند منطقي
بين دو زبان ،یادگيري «مهارتهاي گویشوري» از نخستين گام و لغتافزایي كاربردي مفاهيم مختلف توجه شده است.
توجه به مهارتهاي زباني و توجه به شباهتهاي دو زبان از دیگر ویژگيهاي این روش آموزشي است.
 .296حاجيسيدحسينيفرد ،سيدمسعود .بسته مدیریت كالسي :کاربرگ انگليسي پايه دهم رياضي ،تجربي و
انساني.تهران  :مرآت44 .1395 .ص .رحلي .شابک ۹786۰۰8585۱8۳ :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :دهم ،ریاضي ـ فيزیک ،تجربي ،انساني 
کلماتکليدي :مواد درسي ،زبان خارجه ،تمرینها 
چکيده:تدریس خالقانه در كالسهاي درس ،نيازمند خلق موقعيتهاي مناسب براي مشاركت دانشآموزان در جریان
یادگيري است .این كاربرگ حاوي پرسشهایي منطبق با كتاب درسي است .پاسخدادن به این پرسشها بسته به
صالحدید معلم در كالس درس یا در خانه به عنوان تکليف ،ميتواند كيفيت فرآیند یادگيري دانشآموز را بهبود دهد.
.297فراهاني ،حسين /زینللنگرودي ،رضا .کارپوشهزبانانگليسيپايهدهم .سبزوار  :خط سفيد64 .1395 .ص.
رحلي .شابک ۹786۰۰7۳6۱۹86 :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :دهم 
کلماتکليدي :زبان انگليسي ،راهنماي آموزشي ،پرسشها 
چکيده:این اثر كه مبتني بر شيوه جدید آموزش زبان انگليسي؛ یعني تدریس پویا و دوطرفه بين معلم و دانشآموز تهيه
شده است ،تاكيد زیادي بر نقش دانشآموزان و فعاليتهاي گروهي دارد به گونهاي كه اتکاي صرف به معلم و مطالب ارائه
شده در كالس كاهش یافته و بخش اعظمي از مطالب در خارج از محيط آموزشي فرا گرفته خواهد شد.
 .298ذوالفقاري ،مهدي /سمایي نيا ،فهيمه /باقري ،فهيمه .کتاب جامع پايه دهم خط سفيد .سبزوار  :خط سفيد.
192 .1395ص .وزیري .شابک ۹786۰۰84۳۱۰۲۲ :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :دهم 
کلماتکليدي :زبان خارجه ،پرسشها ،راهنماي آموزشي 
چکيده:در این كتاب مکالمه هاي تلفيقي و كاربردي مرتبط با موضوع درس همراه با فایل صوتي در لوح فشرده ارائه
شده است .بخش هایي براي تمرین و یادگيري واژگان و قواعد دستوري در نظر گرفته شده و بخشي نيز براي تقویت
مهارت نوشتاري و شنيداري گنجانده شده است .براي ارزیابي و آشنایي مخاطب آزمونهایي طراحي شده است.
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.299باقري ،بابک /خزایي ،حميد .کتابکارانگليسي-1پايهدهم.تهران  :خيلي سبز84 .1395 .ص .رحلي .شابک:
 ۹786۰۰4۱۲۱۲۳۱
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :دهم 
کلماتکليدي :زبان آموزي ،آزمونها ،تمرینها 
چکيده:در این كتاب كار كه براي دانش آموزان مقطع دهم تهيه شده است قواعد گرامري زبان انگليسي با بهرهگيري از
تصاویر مناسب و جدولهایي شرح داده شده و براي تفهيم بيشتر و تثبيت مطالب تمرینهاي متناسبي ارائه شده است.
.300موسسه هدایت فرهيختگان جوان .دانشنامه معرفي رشتههاي دانشگاهي گروه زبان :مجموعهزبانخارجي.تهران :
مؤسسه فرهنگي هنري هدایت فرهيختگان جوان354 .1394 .ص .رحلي .شابک ۹786۰۰78574۱۰ :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :دوازدهم ،پيش دانشگاهي 
کلماتکليدي :دایرةالمعارفها ،زبان خارجه 
چکيده:تجهيز دانشآموزان به مهارت هاي ویژه یادگيري و ابزارهاي استفاده از منابع و نظامهاي اطالعرساني كمک
ميكند تا در انتخاب رشته و شغل آینده با آگاهي عمل كنند .در این اثر با نگاهي به مکاتب و چگونگي آموزش زبانهاي
خارجي ،مراكز آموزش و پيشگام آن معرفي شده است .گرایشهاي هر مجموعه و هدف از ایجاد آن رشتهها مشخص شده
و فهرست دروس و منابع آزمونها ،مشاغل مرتبط و دیگر اطالعات الزم ارائه شده است.
 .301دري ،جعفر /دماوندي كمالي ،سراله /عرب سرهنگي ،زهرا /شيرمحمدعلي ،داود Expansion 1. .گرگان :
نویسندگان جوان128 .1395 .ص .رحلي .شابک ۹786۰۰۹6۱۰۱4۳ :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :دهم 
کلماتکليدي :آزمونها ،تمرینها ،زبان انگليسي 
چکيده:اثر پيش رو با هدف ارتقاي مهارتهاي زبانآموزي در دانشآموزان پایه دهم ،منطبق با اهداف كتاب درسي تهيه
شده است كه شامل مجموعهاي از مکالمهها ،تمرینها ،فعاليتها و آزمونهاي مختلف آموزشي است.
.302هو ارتاس آبریل ،كریستينا /ذوالفقاري ،مهدي /هاوشکي ،حسين /عباسي ،ابوالقاسمVision Plus 1. .سبزوار  :خط
سفيد112 .1395 .ص .رحلي .شابک ۹786۰۰84۳۱۰46 :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :دهم 
کلماتکليدي :مواد درسي ،زبان خارجه ،تمرینها 
چکيده :كتاب حاضر به منظور آموزش زبان انگليسي براي مبتدیان در شش بخش طراحي شده است .زبانآموزان با
توجه و تمركز به درک مطلب ،لغات ،نکات دستوري و به كمک تصاویر ارائه شده ،ميتوانند مفاهيم را به خاطر بسپارند.
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زمينشناسي 

 .303توكلي صبور ،سيدامير .تنوع زمينشناختي ايران .تهران  :ایرانشناسي394 .1394 .ص .رقعي .شابک:
 ۹78۹64۲7۲5۹۳۹
مخاطب:معلم 
کلماتکليدي :زمينشناسي ،ایران شناسي 
چکيده :این كتاب به سير تحوالت جهان ،كهکشان راه شيري و منظومه خورشيدي و جایگاه آنها در فضا ميپردازد .روند
تکاملي زمين شامل تغييرات جغرافيایي ،اقليمي ،ظهور و انقراض حيات را بازگو و كانيها و سنگها را معرفي ميكند.
فرآیندهاي ایجاد پدیدههاي زمينشناسي و ژئومورفولوژیکي را شرح ميدهد .ساختار كتاب تلفيقي از اطالعات علمي به
همراه عکسهایي از پدیدهها در مناطق مختلف ایران است.

زيستشناسي 

آموزشجامعزيستشناسيدورهدوممتوسطهپايهدهم .تهران  :نانو368 .1395 .ص.

.304امرایي ،روح اهلل.
رحلي .شابک ۹786۰۰۹66468۹ :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :دهم 
کلماتکليدي :راهنماي آموزشي ،آزمونها ،پرسشها 
چکيده:كتاب حاضر در راستاي عمق بخشي به مفاهيم مطرح شده در كتاب درسي تدوین شده است .براي درک بهتر
مطلب ،توضيحات مکمل براي هر شکل آمده و داخل كادر ویژهاي ،نکات مهم ارائه شده است .در كنار اصطالحات جدید
زیست شناسي ،اصطالحات منابع اصلي هم ذكر شده است .در پایان هر فصل سؤاالت متنوع تشریحي و تستي نيز گنجانده
شده است.
کارزيستشناسيدهمدورهدوممتوسطه.تهران  :كاگو.

اکو
.305موسوي ،سيدولي /موسوي ،سيدابراهيم .اكو كار :
96 .1395ص .وزیري .شابک ۹78۹64۳4۰8۹85 :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :دهم 
کلماتکليدي :زیستشناسي ،مواد درسي ،دانشآموزان 
چکيده:كتاب حاضر بهعنوان مکمل آموزشي درس زیستشناسي پایه دهم است .تمرینهاي هر درس از این كتاب بر
اساس مطالب كتاب درسي و در راستاي یادگيري عميق و باثبات ،دانش آموز را در مسير درست یادگيري و فهم كامل
زیستشناسي هدایت ميكند .این كتاب فاقد پاسخنامه است و دانش آموز با مطالعه كتاب درسي بهراحتي ميتواند پاسخ
صحيح تمرینها را بيابد .پرسشها بهصورت چهارگزینه اي ،صحيح و غلط ،جاي خالي ،تشریحي و كوتاه پاسخ ارائه شده
است.
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.306حسينزاده ،فریدون .بيوتکنولوژيبهزبانساده.تهران  :مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان168 .1395 .ص .وزیري.
شابک ۹78۹64۰8۱۱۰۲۳ :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :دهم ،سوم 
کلماتکليدي :تکنولوژي آموزشي ،علوم زیستي ،زیستشناسي 
چکيده:در این كتاب به زباني داستاني كنجکاوي دانشآموز نوجواني در مباحث حوزه زیست فناوري نشان داده شده
است .این پرسشها از حبابهاي روي نان شروع و به باكتريها ،سوختهاي زیستي ،كمپوست و كمپوستسازي ،آنزیمها
و ميکروارگانيسمها ميرسد .مؤلف از كنجکاوي دروني دانشآموز براي آموزش مسائل بيوتکنولوژي كمک گرفته است.
پژوهشهاي زيستي 101 :پژوهش علمي با بطري نوشابه .رضا

 .307اینگرام ،مریل .چگونه پژوهش را بياموزیم:
روحاني ،فریبا شریفي .تهران  :دیبایه116 .1394 .ص .رحلي .شابک ۹786۰۰۲۱۲۱7۹۰ :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :پژوهشهاي علمي ،آزمایشها ،راهنماي آموزشي 
چکيده  :این كتاب راهنمایي است براي معلمها ،دانشآموزان و والدین آنها تا بتوانند با بطري نوشابه و دیگر مواد
بازیافتي موجود و در دسترس درباره محيط زیست و زیستبومهاي گوناگون پژوهش كنند .پروژههاي ارائه شده در این
كتاب ،از ساده به دشوار فهرست شدهاند و ميتوان همزمان و در كنار موضوعات درسي آنها را اجرا كرد .در این پروژهها
دانشآموزان به تدریج با ساختار و مراحل پژوهش علمي مانند فرضيه سازي ،طرح پرسش و گزارش یافتهها آشنا
ميشوند.
 .308واكر ،ریچارد .دانشنامه مصور بدن انسان .محمدجواد نعمتي .تهران  :كمال اندیشه74 .1395 .ص .رحلي.
شابک ۹786۰۰6547664 :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :سوم ،پيش دانشگاهي 
کلماتکليدي :دانشنامه ،علوم زیستي 
چکيده:بدن انسان پيچيدگيهایي دارد كه دانستن دربارة آنها مفيد و در عينحال سرگرمكننده است .كتاب حاضر
دانشنامهاي است مصور دربارةبدن انسان « .افسانه و جادو و پزشکي ،بدن ميکروسکوپي ،چارچوب بدن ،قدرت عضله،
سيستم عصبي ،درون مغز ،پوست و المسه ،چشمها و بينایي ،گوشها و شنوایي ،بویایي و چشایي ،قلب ،گردش خون،
درون ریه ها ،گوارش ،رشد و نمو ،بدنهاي آینده ،بيماريها و انواع روشهاي درمان» از جمله مواردي هستند كه این
دانشنامه به آنها پرداخته است .از آنجا كه كتاب به صورت دانشنامه تنظيم شده ،اطالعات دقيق و در عين حال
مختصري را شامل مي شود .كتاب كامالً تركيبي از متن و تصویر است و مطالب بر اساس موضوع فهرست شدهاند.
واژهنامهاي الفبایي نيز در پایان كتاب موجود است.
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.309بحریني ،مریم /حسيننژادندایي ،هومان /رسولي ،فاطمه /ستودهنيا ،مهران /وحيدي ،الناز /ولدخاني ،سميه .درسنامه
احياي پايه براي همه ،بر اساس آخرين منابع جهاني  .2016تهران  :تيمورزاده118 .1395 .ص .رقعي .شابک:
 ۹786۰۰۲۳8۲۰6۱
مخاطب:دانشآموز /معلم 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :خدمات امدادي ،احياي قلبي 
چکيده:احياي پایه مجموعهاي از اقدامات نسبتا سادهاي است كه در مواجهه با شرایط ایست قلبي به وسيله نزدیکترین
افراد به صحنه حادثه صورت ميگيرد و در سرنوشت بيمار ميتواند مؤثر باشد .اثر حاضر با رویکرد یاددهي این مهارت به
شکل درسنامهاي هم براي افراد مبتدي و هم براي فعاالن حوزه سالمت تهيه شده است.
زيستشناسيبرايمعلمان .تهران  :مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان234 .1394 .ص .رحلي.

.310دانشفر ،حسين.
شابک ۹78۹64۰8۱۰4۰8 :
مخاطب:معلم 
کلماتکليدي :راهنماي آموزشي ،علوم زیستي 
چکيده:اثر حاضر با تکيه بر محتواي علم زیستشناسي براي استفاده معلمان نوشته شده است .محتواي كتاب با آنچه
در بخشهاي علوم زیستي موجود در كتاب هاي درسي كودكان آورده شده ،منطبق است و مفاهيم به كمک شکل ،جدول،
كادر و غيره بيان شدهاند كه بيشتر به مفاهيم كاربردي در زندگي شخصي پرداخته شده است.
زيستشناسيدهمرشتهعلومتجربي.

.311رئيسدانا ،منصوره /شيري ،نسرین .از مجموعه كتابهاي كار و مطالعه:
كرج  :گردوي دانش196 .1395 .ص .رحلي .شابک ۹786۰۰4۰۱۱۳8۹ :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :دهم ،تجربي 
کلماتکليدي :راهنمایي آموزشي ،تمرینها ،پرسشها 
چکيده:تمرین و تکرار نه تنها در پرورش و تقویت هوش و استعداد تحصيلي بلکه در دستيابي به نتایج آموزش بهتر،
نقش مهمي دارد .دركتاب حاضر با ارائه درسنامه هایي منطبق با گفتارهاي كتاب درسي ،نکات آموزشي را به طور
دستهبندي ارائه و براي یادگيري بيشتر مطالبي در قالب دانستنيها ،سؤاالت تشریحي و تستي گنجانده شده است.
زيستکمپلکس دهم(کتاب کار) .تهران  :تختهسياه.1395 .

 .312رضائيدهاقاني ،علي .مجموعه زیستكمپلکس:
160ص .رحلي .شابک ۹786۰۰4۰6۱۲۳۰ :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :دهم ،تجربي 
کلماتکليدي :كمک آموزشي ،مواد درسي ،زیستشناسي ،امتحانات 
چکيده:در این كتاب  1200سؤال استاندارد منطبق بر اهداف آموزشي كتاب درسي زیستشناسي پایه دهم فراهم شده
است .كتاب حاضر بهعنوان مکمل آموزشي در كنار كتاب درسي ،به ارائه انواع سؤالهاي صحيح و غلط ،كامل كردني،
چهارگزینهاي مروري ،سؤاالت ارتباط دادني و سؤالهاي تشریحي كوتاه جواب پرداخته است .در ابتداي هر فصل بارمبندي
آن فصل در امتحانات نيمه اول و دوم ذكر شده است و در انتهاي هر فصل یک بيماري تشریح شده است.
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.313امرایي ،روحاهلل .ژنتيکمندليازصفرتا 100سومدبيرستان .تهران  :نانو216 .1395 .ص .رحلي .شابک:
 ۹786۰۰۹6۰74۹5
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :سوم متوسطه نظري 
کلماتکليدي :راهنماي آموزشي ،پرسشها ،پاسخها ،آزمونها 
چکيده :در این كتاب به دنبال ارائه متن كتاب درسي ،در ذیل آن توضيح كامل متن و نکات كليدي ،مفهومي و تركيبي
قرار داده شده و انواع متنوعي از مسائل تشری حي با توجه به نکات ارائه شده حل شده است .در پایان هر مبحث نيز
سؤاالت تستي و آزمونهاي آزمایشي با پاسخ آمده است.
عکسخونه دکتر بيو .تهران  :راه اندیشه248 .1395 .ص .رقعي .شابک:

 .314حقوقي اصفهاني ،سلمان.
 ۹78۹644۹۱۲۹۹۳
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :دهم 
کلماتکليدي :مواد درسي ،علوم زیستي ،راهنماي آموزشي 
چکيده:مجموعه اي از تصاویر منابع علمي معتبر جهاني همراه با نکات تركيبي تحليلي را در بر دارد كه با توجه به
آموزههاي كتابهاي درسي تهيه شده است و به مخاطب كمک ميكند به تصور بهتري از روابط حاكم بر مفاهيم
زیستشناسي برسد .این تصاویر مباحث فيزیولوژي جانوري ،زیستشناسي گياهي ،مطالب سلولي و مولکولي و ژنتيک را
در بر ميگيرد.
.315فروزانيان ،سعيد .فيزیوپک :فيزيوپک(فيزيولوژيتنفس).بجنورد  :درج سخن72 .1395 .ص .پالتویي .شابک:
 ۹786۰۰8445۲۲7
مخاطب:معلم /دانشجو معلمان 
کلماتکليدي :راهنماي آموزشي ،مواد درسي ،علوم پزشکي ،تنفس 
چکيده   :كتاب حاضر در زمينه آموزش فيزیولوژي به بيان ساده براي استفاده رشتههاي مختلف علوم پزشکي و
پيراپزشکي تدوین شده است .نویسنده در این كتاب به بيان كليات ساختار و عملکرد دستگاه تنفس ،انتقال اكسيژن و دي
اكسيد كربن در خون و مایعات بافتي ،تنظيم تنفس و عملكنندههاي دستگاه تنفس ،نارسایيهاي تنفسي پرداخته است.
در این كتاب از مطالب و تصاویر  12كتاب فيزیولوژي استفاده شده است و عالوه بر آن ميتوان به داشتن كاریکاتورهاي
آموزشي و تصایر مفهومي اشاره كرد.
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.316فروزانيان ،سعيد .فيزیوپک :فيزيوپک(فيزيولوژيخون) .بجنورد  :درج سخن80 .1395 .ص .پالتویي .شابک:
 ۹786۰۰748۳4۰4
مخاطب:معلم /دانشجو معلمان 
کلماتکليدي :راهنماي آموزشي ،مواد درسي ،علوم پزشکي ،آزمایشها 
چکيده  :كتاب پيش رو در زمينه آموزش فيزیولوژي به بيان ساده براي استفاده دانشجویان رشتههاي پزشکي و
پيراپزشکي تدوین شده است .نویسنده در این كتاب از كاریکاتورهاي آموزشي ،تصاویر مفهومي از  12كتاب فيزیولوژي،
آزمونهاي بيشتر بهصورت ميکروطبقهبندي شده ،ساختار درختي در ابتداي هر مبحث استفاده كرده است .كتاب حاضر
در فصل اول انواع سلول هاي خوني و مکانيسم تنظيمي توليد گلبول قرمز ،عملکرد سيستم گردش خون و پيوند بافت و
اندامها را بررسي ميكند .در فصل دوم به بررسي پالكتها ،نحوه توليد فعالكننده پروترومبين در مسير داخلي و خارجي
انعقاد خون و . .پرداخته است و در فصل سوم نيز گلبولهاي سفيد و اختالالت مربوط به آن و . .را بررسي مينماید.
 .317فروزانيان ،سعيد .فيزیوپک :فيزيوپک (فيزيولوژي سلول ،عصب و عضله) .بجنورد  :درج سخن.1395 .
168ص .پالتویي .شابک ۹786۰۰8445۱4۲ :
مخاطب:معلم /دانشجو معلمان 
کلماتکليدي :مواد درسي ،راهنماي آموزشي ،علوم پزشکي ،سلول 
چکيده   :این كتاب در زمينه آموزش فيزیولوژي به بيان ساده براي استفاده دانشجویان رشتههاي علوم پزشکي و
پيراپزشکي تدوین شده است .نگارنده با استفاده از كاریکاتورهاي آموزشي و تصاویر مفهومي در شش فصل به معرفي
سلول و فيزیولوژي عمومي ،ساختار و غشاي دروني سلول ،فيزیولوژي غشاي عصب و انواع روشهاي انتقال مواد،
پتانسيلهاي غشا و پتانسيل عمل ،عضله اسکلتي و صاف ميپردازد .در این كتاب از مطالب و تصاویر  12كتاب فيزیولوژي
استفاده شده است و مطالب بهصورت سادهسازي و خالصه گردآوري شده است.
 .318فروزانيان ،سعيد .فيزیوپک :فيزيوپک (فيزيولوژي سيستم عصبي) .بجنورد  :درج سخن188 .1395 .ص.
پالتویي .شابک ۹786۰۰8445۲۳4 :
مخاطب:معلم /دانشجو معلمان 
کلماتکليدي :راهنماي آموزشي ،مواد درسي ،علوم پزشکي ،آزمونها 
چکيده  :نگاه كاوشگرانه به بدن انسان در ط ول ساليان دراز ادامه داشته است .كتاب حاضر نگاه علمي به چگونگي
عملکرد بخش هاي مختلف بدن انسان در قالب علم فيزیولوژي دارد .این كتاب با داشتن كاریکاتورهاي آموزشي ،تصاویر
مفهومي از  12كتاب دیگر ،آزمونهاي داخلي بهصورت ميکروطبقهبندي شده و ساختار درختي در ابتداي هر مبحث براي
دانشجویان رشتههاي مختلف پزشکي ،داروسازي ،دندانپزشکي ،اتاق عمل ،هوشبري ،پرستاري و مامایي و .. .تدوین شده
است.

94

کتابنامهدورهدومآموزشمتوسطهشماره16

فهرست توصيفي كتابهاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش متوسطه دوم

(فيزيولوژيقلبو دستگاهگردشخون) .بجنورد  :درج سخن.1395 .

فيزيوپک 

.319فروزانيان ،سعيد .فيزیوپک:
180ص .پالتویي .شابک ۹786۰۰8445۲۱۰ :
مخاطب:معلم /دانشجو معلمان 
کلماتکليدي :آزمون ،علوم پزشکي ،احياي قلبي ،دستگاه گردش خون 
چکيده :این كتاب در زمينه آموزش فيزیولوژي به بيان ساده براي استفاده رشتههاي مختلف علوم پزشکي و پيراپزشکي
تدوین شده است .كتاب حاضر در هشت فصل به كليات ساختار و عملکرد قلب ،چرخه قلبي از قبيل تغييرات حجم بطن،
فشار دهليز ،فشار آئورت ،كليات گردش خون ،اعمال دستگاههاي شریاني و وریدي ،ساختار گردش خوني عروق كوچک و
غدد لنفاوي ،سيستمهاي تنظيم كننده جریان خون ،عوامل تنظيم كننده فشار خون و شوک گردش خونميپردازد.
.320فروزانيان ،سعيد .فيزیوپک :فيزيوپک(فيزيولوژيکليه).بجنورد  :درج سخن100 .1395 .ص .پالتویي .شابک:
 ۹786۰۰748۳۹۳۰
مخاطب:معلم /دانشجو معلمان 
کلماتکليدي :راهنماي آموزشي ،مواد درسي ،علوم پزشکي 
چکيده   :این كتاب در زمينه آموزش فيزیولوژي به بيان ساده به منظور استفاده رشتههاي مختلف علوم پزشکي و
پيراپزشکي تدوین شده است .كتاب حاضر با داشتن كاریکاتورهاي آموزشي ،تصاویر مفهومي از  12كتاب فيزیولوژي
بهصورت ميکروطبقه بندي شده و ساختار درختي در شروع هر مبحث به درک و یادگيري عميق مخاطب كمک ميكند.
نویسنده در پنج فصل به كليات كليه و مثانه ،عوامل موثر بر قطر عروق كليه ،تنظيم بودن سدیم و پتاسيم ،نقش كليهها
در تشکيالت ادرار و تنظيم تعادل اسيدي و بازي پرداخته است.
.321فروزانيان ،سعيد .فيزیوپک :فيزيوپک(فيزيولوژيگوارش).بجنورد  :درج سخن84 .1395 .ص .پالتویي .شابک:
 ۹786۰۰748۳۱76
مخاطب:معلم /دانشجو معلمان 
کلماتکليدي :مواد درسي ،راهنماي آموزشي ،علوم پزشکي ،دستگاه گوارش 
چکيده :این كتاب با استفاده از كاریکاتورهاي آموزشي ،تصاویر مفهومي از  12كتاب دیگر و آزمونهاي داخلي در زمينه
آموزش فيزیولوژي به زبان ساده براي استفاده رشتههاي پزشکي و پيراپزشکي تدوین شده است .نویسنده در فصل اول
اصول عمومي ،ساختار ،تنظيم عملکرد و حركات دستگاه گوارش را تشریح ميكند ،فصل دوم به معرفي قسمتهاي
مختلف دستگاه گوارش مي پردازد و مباحثي چون جویدن ،ترشح بزاق ،ساختار معده ،زخم معده ،روده باریک و بزرگ را
مطرح ميكند و در فصل سوم هضم و جذب در لوله گوارش را بررسي مينماید.
فيزيوپک:فيزيولوژيغدددرونريز .بجنورد  :درج سخن148 .1395 .ص .رحلي .شابک:

.322فروزانيان ،سعيد.
 ۹786۰۰8445۲۰۳
مخاطب:معلم /دانشجو معلمان 
کلماتکليدي :علوم پزشکي ،راهنماي آموزشي ،كمک آموزشي ،مواد درسي 
چکيده :این كتاب در زمينه آموزش فيزیولوژي به بيان ساده براي رشتههاي مختلف علوم پزشکي و پيراپزشکي تدوین
شده است .نویسنده از نمونه سؤاالت آزمون هاي معتبر و همچنين تركيب سواالت گوناگون استفاده كرده است .در این
كتاب از تصاویر و مطالب  12كتاب دیگر فيزیولوژي استفاده شده است .نگارنده از كاریکاتورهاي آموزشي و تصاویر و
جداول براي درک و یادگيري بيشتر مخاطب استفاده كرده است .كتاب در هشت فصل به مباحث مربوط به فيزیولوژي
غدد درونریز پرداخته است.
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ستشناسي  ،1پايه دهم علوم تجربي .تهران  :مرآت.
 .323الوندي ،حسين .بسته مدیریت كالسي :کاربرگ زي 
52 .1395ص .رحلي .شابک ۹786۰۰8585۲44 :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :دهم ،تجربي 
کلماتکليدي :راهنماي آموزشي ،تمرینها 
چکيده :در این كاربرگ از بسته مدیریت كالسي ،مفاهيم یک هفته آموزشي به شکل پرسشهایي طراحي شدهاند تا
معلم بتواند از طریق خلق موقعيت هاي یادگيري فردي و گروهي در كالس ،پيوسته فرآیند تدریس را ارزشيابي كند و
دانش آموز به دور از اضطراب ناشي از امتحان ،تمركز خود را براي یادگيري مفاهيم سخت صرف كند.
 .324مشایخي ،علياكبر .کاربرگ زيستشناسي 1دهم تجربي .تهران  :مبتکران48 .1395 .ص .رحلي .شابک:
 ۹78۹64۰7۲55۹7
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :دهم ،تجربي 
کلماتکليدي :تمرینها ،پرسشها 
چکيده:این كاربرک ،حاوي پرسشهاي كاملكردني ،درست نادرست ،كوتاه پاسخ ،پرسشهاي تشریحي و جوركردني
است كه سعي شده است در طراحي آنها جنبههاي مختلف یادگيري مانند دانشي ،حركتي و مهارتي در نظر گرفته شود.
.325راستيبروجني ،عباس .كارآموز :کتابکارزيست 1پايهدهم .تهران  :مهر و ماه نو224 .1395 .ص .رحلي.
شابک ۹786۰۰۳۱7۱4۰4 :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :دهم 
کلماتکليدي :تمرینها ،پرسشها 
چکيده :راهنماي آموزشي حاضر در سه بخش درسنامه ،كار و تمرین و پاسخنامه مطابق كتاب درسي تهيه شده است.
براي ایجاد تمركز هنگام مطالعه و تأكيد بيشتر بر یادگيري مطالب از آیکنهایي استفاده شده است .براي تمامي
پرسشهاي طرحشده در بخش كار و تمرین پاسخنامهاي به صورت كتابچهاي جداگانه ضميمه شده است.
 .326گروه مؤلفان زیستشناسي انتشارات مدرسه .کتاب کار زيستشناسي  1پايه دهم رشته علوم تجربي
پرسشها و تمرينهاي تکميلي .تهران  :مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان208 .1395 .ص .رحلي .شابک:

 ۹78۹64۰8۱۱6۰۳
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :دهم 
کلماتکليدي :مواد درسي ،پرسشها و پاسخها ،زیستشناسي 
چکيده:این كتاب بهعنوان مکمل آموزشي و كتابكار دربرگيرنده مجموعهاي از پرسشها و مسئلههایي است كه در
قالبهاي مختلف طراحي شده است و به مخاطب كمک ميكند تا ضمن درک عميق مفاهيم زیستشناسي پایه دهم در
فرایند یادگيري و ارزشيابي این مفاهيم موفق عمل كند .در این كتاب با توجه به اهميت رویکرد تصویري در هر فصل از
همه تصاویر كتاب سوال طراحي شده است و امکان نوشتن پاسخهاي دانشآموز در ادامه هر پرسش وجود دارد ،در انتهاي
هر فصل براي ارزشيابي نهایي آزمون پایاني طراحي شده است
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کتابکاروتمرينزيستشناسي 1پايهدهم،علومتجربي .تهران :

.327الوندي ،حسين .بسته مدیریت كالسي:
مرآت132 .1395 .ص .رحلي .شابک ۹786۰۰8585۱6۹ :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :دهم 
کلماتکليدي :راهنماي آموزشي ،پرسشها ،تمرینها 
چکيده   :این اثر كمک آموزشي شامل درسنامه و كار و تمرین است .مطالب آموزشي و كاربردي به سبک نموداري
دسته بندي شده و براي تعميق بيشتر فيلم آموزشي نيز همراه كتاب ارائه شده است .معلم ميتواند با توجه به تفاوتهاي
فردي دانشآموزان ،تکليف مناسب را از بانک سؤاالت طبقهبندي شده انتخاب كند.
کتابمعلمزيستشناسي 1پايهدهم،علومتجربي .تهران  :مرآت.

.328الوندي ،حسين .بسته مدیریت كالسي:
144 .1395ص .وزیري .شابک ۹786۰۰8585۳8۱ :
مخاطب:معلم 
کلماتکليدي :راهنماي آموزشي ،پاسخها 
چکيده:كتاب حاضر با هدف توسعه حاكميت برنامهمحوري به جاي كتابمحوري و افزایش كيفيت آموزش در مدرسه
طراحي شده است و به بهبود فرآیند تدریس معلم كمک ميكند .در ابتداي هر درس اهداف آموزشي و حيطه محتوایي
مشخص شده و در ادامه پاسخ كاربرگ و كتاب كار و تمرین آمده است.
آموزانپيشدانشگاهيوداوطلبان


شناسي(قابلاستفادهبرايدانش

موجآزمونزيست
.329هاشمي ،اشکان.
آزمونسراسريدانشگاهها).تهران  :الگو392 .1395 .ص .رحلي .شابک ۹786۰۰7۹5۰۲58 :

مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :پيش دانشگاهي 
کلماتکليدي :آزمونها ،تمرینها ،پاسخها 
چکيده:درسنامههاي كتاب حاضر به صورت نمودارهاي درختي از كتابهاي دوم ،سوم و پيشدانشگاهي تهيه شده و
حاوي نکات تركيبي و همه مواردي است كه داوطلبان كنکور به آن نياز دارند .آزمونهاي جامع به شيوه كنکورهاي
سراسري با تستهاي جدید تركيبي و چند موردي طراحي شدهاند تا تکرار و شبيهسازي آزمون اصلي باشند .پاسخهاي
تشریحي تستها با ذكر نکتههایي آمده است.

رسانهاي 

سواد
رسانهايوتفاوتهايفردي.بجنورد  :دُرّ قلم192 .1395 .ص .رقعي.


اصولييادگيريچند
.330غضنفري ،محسن.
شابک ۹786۰۰8۲۲5۲۳۲ :
مخاطب:معلم 
کلماتکليدي :نمونهپژوهي ،روانشناسي یادگيري ،نظریههاي آموزش و پرورش 
چکيده:به عقيده پژوهشگران یادگيري با بهرهگرفتن از كلمات و بازنمایي ذهني تصاویر عميقتر صورت ميگيرد .اثر
پژوهشي حاضر ضمن تشریح نظریه شناختي یادگيري چندرسانه اي ،فرایندهاي شناختي در یادگيري فعال را بررسي و
پيامدهاي یادگيري چندرسانهاي را بيان ميكند و به تجزیه و تحليل دادههاي این پژوهش و نتيجه حاصل از آن
ميپردازد.
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چهرسانههابهشمانگفتند .محمدرضا نوروزپور .تهران :


حملهبهعراق:آن
.331سولومون ،نورمن /ارليک ،ریس.
كتاب نيستان156 .1394 .ص .رقعي .شابک ۹78۹64۳۳78۰66 :
مخاطب:معلم 
کلماتکليدي :جنگها ،حقوق بشر ،سياست ،خاورميانه 
چکيده :این كتاب روایت تلخي از زندگي مردم بغداد پيش از حمله آمریکا به عراق است كه در اثر تحریمهاي سنگين
ده ساله از ابتدایيترین حقوق اوليه انساني محروم شدهاند .داستان نفت و استفاده آمریکا از اورانيوم ضعيفشده و تبعات
مرگبار آن روایت دیگري از كتاب است كه زوایاي مختلفي از نقشههاي آمریکا را براي آمادهسازي افکار عمومي به تصویر
ميكشد تا پذیراي جنگ شوند.
اي:راهنمايآموزشسوادرسانهاي براياوليا .تهران  :مرآت.


سوادرسانه
.332دشتي ،محمد .مدارس یادگيرنده:
96 .1395ص .پالتویي .شابک ۹786۰۰85858۰۰ :
مخاطب:والدین /معلم /مدیر /دانشجو معلمان /سایر كارشناسان 
کلماتکليدي :آموزش ،خانواده ،تکنولوژي اطالعات ،سوادآموزي 
چکيده:امروزه جز سواد خواندن و نوشتن ،فراگيري سواد رسانهاي نيز نيازي ضروري براي زندگي توأم با آرامش و
آگاهي است .آگاهي كه بتوان به كمک آن انواع رسانهها و توليدات آنها را شناخت و بهره برد .این نوشتار ضمن ارائه
تعاریف و مفاهيم و اهميت یادگيري سواد رسانهاي ،مهارتهاي اساسي براي خلق پيامهاي رسانهاي و چگونگي بهرهیردن
از آن را در زندگي روزمره آموزش ميدهد.
.333بختياري ،ابوالفضل /بهناز ،حقبين .فرهنگآموزشورسانه .تهران  :آواي نور184 .1395 .ص .رقعي .شابک:
 ۹786۰۰۳۰۹۲۰44
مخاطب:معلم /مدیر 
کلماتکليدي :تکنولوژي آموزشي ،تدریس اثربخش ،روانشناسي یادگيري 
چکيده:فرهنگ آموزش و یادگيري متأثر از رسانه ،فناوريهاي اطالعاتي و ارتباطي است .با توسعه فناوري ،كاربردي
كردن آموزش و پرورش و اصالتبخشيدن به آموزش مادامالعمر مي تواند محقق شود .كتاب حاضر به معرفي كاربرد فناوري
اطالعات در آموزش و پرورش ،رسانه و انگيزش پرداخته است .نظریههاي انگيزش ،عوامل بنيادي و شيوههاي یادگيري را
توضيح داده و نقش رسانه را در یادگيري بررسي كرده است.
شناسيشبکههاياجتماعيمجازي .اصفهان  :شهر من156 .1394 .ص.


ماهيت
.334عليعسگري رناني ،مهدي.
خشتي كوچک .شابک ۹786۰۰۹6۰4555 :
مخاطب:دانشآموز /مدیر /دانشجو معلمان /سایر كارشناسان 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :شبکههاي اجتماعي ،فناوري اطالعات و ارتباطات 
چکيده:در دورههاي گوناگون تمدن بشري ،وسایل ارتباطي تغييرات اساسي در تعامل انسانها به وجود آورده است به
گونهاي كه اجتماعاتي با استفاده از این فناوريها شکل گرفته كه از اجتماعات واقعي انسانها مستقل هستند .در این
نوشتار ،منشأ و هدف شکلگيري شبکههاي مجازي و پيامرسانهاي فوري بررسي شده و بر اساس سال تأسيس به صورت
اجمالي معرفي شدهاند و فرصتها و تهدیدهاي آنها براي جوانان و نوجوانان بازگو شده است.
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شعر 
 .335قباني ،نزار .از حروف الفبايم باش .ستار جليلزاده .تهران  :گل آذین176 .1395 .ص .جيبي .شابک:
 ۹786۰۰64۱44۹۲
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :ادبيات معاصر ،شعر ،ادبيات ملل 
چکيده  :پس از جنگ جهاني دوم ،سرزمينهاي عربي دستخوش تحوالت تلخ و شيرین بسياري بوده است و همين
تحوالت نگرش شاعران و نویسندگان آن سرزمينها را دگرگون كرده است .در این كتاب سرودههاي شاعر معاصر دمشقي
«نزار قباني» به دو زبان فارسي و عربي ارائه ميشود .در سرودههاي او به موضوع فلسطين نيز اشاره شده است.
 .336اميني ،اسماعيل .طنز جدي :بوستان بيدرخت .تهران  :قدیاني104 .1395 .ص .رقعي .شابک:
 ۹786۰۰۲5۱۹۲۲۱
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :ادبيات فارسي ،انواع ادبي ،شعر ،طنز 
چکيده:در این مجموعه بسياري از مسائل مهم اجتماعي و نقایص و كمبودها در قالب شعر طنز بيان شده است .رعایت
حقوق دیگران ،عدالتخواهي ،خوش خلقي و . ..از مسائل مطرح در این اشعار هستند .همچنين این اشعار نقيضهاي بر
بوستان سعدي است.
.337ملکي ،بيوک .بوقسگ.تهران  :پيدایش40 .1395 .ص .رقعي .شابک ۹786۰۰۲۹6۳6۹7 :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :ادبيات فارسي ،انواع ادبي ،شعر 
چکيده :كتاب حاضر دربردارنده اشعاري در قالب شعر نو با موضوعات مختلف است .بيشتر موضوعات این اشعار بهصورت
كنایي به تنهایي ،بيتوجهي به افکار و اندیشههاي دیگران ،صلح و آرامش ،قضا و قدر و . ..اشاره دارد.
 .338امين فروغي ،مهدي .چهارباغ .تهران  :دفتر نشر فرهنگ اسالمي226 .1395 .ص .وزیري .شابک:
 ۹78۹64476۳885
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :انواع ادبي ،شعر ،اعتقادات مذهبي 
چکيده:این كتاب تاریخ منظوم ي است كه در آن ميرزا یحيي مدرس اصفهاني با استفاده از قالب شعري مربع تركيب،
مناقب ،سجایاي اخالقي ،مصائب و كيفيت شهادت معصومين و اوليا (ع) را بيان ميكند و در برخي موارد به بيان جزئيات
تاریخي و كليات وقایع ميپردازد.
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 .339فتحي ،فرزانه .خنده برگ .تهران  :كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان52 .1395 .ص .رقعي .شابک:
 ۹786۰۰۰۱۰۲۰۲۹
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :ادبيات فارسي ،انواع ادبي ،كودک و نوجوان 
چکيده :این كتاب دربردارنده اشعاري در موضوعات مختلف است .این اشعار بهطور تلویحي و بهصورت كنایي به بيان
نکاتي مانند بردباري و استقامت در سختيها ،صبوري كردن ،مهرباني ،توجه به خواستههاي منطقي و معقول یکدیگر و. ..
ميپردازد.
 .340شفيعي ،كمال .روزهاي منحني :مجموعه شعر نوجوان نيمايي .تهران  :مؤسسه انتشارات اميركبير.1395 .
24ص .رقعي .شابک ۹78۹64۳۰۰۹8۹۲ :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :ادبيات فارسي ،انواع ادبي ،شعر نو 
چکيده :اشعار این مجموعه ،در قالب سپيد سروده شده است .محتواي موضوعي هر یک از آنها بيشتر ،مسائل اجتماعي
را دربرميگيرد .در این اشعار به عالقهمنديها و دغدغههاي نوجوانان توجه شده است.
 .341رهنما ،شاهين .شب گفت تاريکم .تهران  :مؤسسه انتشارات اميركبير40 .1395 .ص .رقعي .شابک:
 ۹78۹64۳۰۰۹878
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :ادبيات فارسي ،انواع ادبي ،شعر 
چکيده:این كتاب د ربردارنده مجموعه شعرهایي براي نوجوانان است كه در قالب نيمایي سروده شده است .در این اشعار
به موضوعات اجتماعي ،آیيني و عشق توجه شده است.
ماهروشنترينسيبدنياست .تهران  :مؤسسه انتشارات اميركبير32 .1395 .ص .رقعي.

.342هاشمي ،سيد سعيد.
شابک ۹78۹64۳۰۰87۲7 :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :ادبيات كودكان ،انواع ادبي ،شعر نو 
چکيده   :كتاب حاضر حاوي مجموعه شعر نوجوانان ،در قالب نيمایي است كه به موضوعات اجتماعي ،آیيني ،دیني
ميپردازد .واقعه عاشورا ،واقعه غدیر خم ،محيط زیست و توجه به آن ،مهرباني و عشقورزي و .. .از موضوعات محتوایي
اشعار است.
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.343آسمان ،محمدجواد .مجموعهشعرشرحصدر.تهران  :دفتر نشر فرهنگ اسالمي164 .1395 .ص .رقعي .شابک:
 ۹78۹64476۳۹5۳
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :ادبيات فارسي ،انواع ادبي ،شعر مذهبي 
چکيده:سيد موسي صدر مرجع دیني و سياسي شيعيان بود كه پس از هجرت از ایران به لبنان ،مجلس اعالي شيعيان
لبنان را تأسيس كرد و رهبري فکري و سياسي شيعيان این كشور را بهعهده گرفت .در این مجموعه سرودههاي بيش از
 80شاعر معاصر ایران پيرامون منش و اندیشههاي واالي امامموسيصدر ،گردآوري و ارائه شده است.
.344نوراللهي ،ميکائيل .مرواريدها.اهر  :شميسا157 .1395 .ص .رقعي .شابک ۹786۰۰۹6۲۹۲5۱ :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :انواع ادبي ،ادبيات دیني ،شعر 
چکيده:این كتاب دربردارنده نخستين مجموعه از سرودههاي شاعر است كه در آنها از عشق وافر خود به دین ،ایثار،
شجاعت ،شهامت ،صداقت ،وطندوستي ،علم و اندیشه ،توجه به فضيلتها و پرهيز دادن از رذیلتها سخن گفته است.
 .345جهانتيغ ،عليرضا .نغمههاي دلنشين :مجموعه اشعار عليرضا جهانتيغ .گرگان  :پيک ریحان.1395 .
152ص .رقعي .شابک ۹786۰۰748747۱ :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :انواع ادبي ،شعر ،امامان 
چکيده  :كتاب حاضر دربردارنده اشعاري در قالبهاي شعري مختلف در مدح ائمه معصومين(ع) و برخي از مباحث
دیني ،اعتقادي و اجتماعي است .مخاطبان با مطالعه این اشعار عالوهبر آنکه با تمام معصومين(ع) آشنا ميشوند ،برخي از
اصول سبک زندگي دیني را نيز فرا ميگيرند.

شيمي 
 .346مور ،جانتي .كتابهاي داميز ،كاربردي و سودمند :اصول شيمي  .Dummies Forفاطمه طهوري ،پروانه
طاهريآشتياني .تهران  :آوند دانش172 .1395 .ص .رقعي .شابک ۹786۰۰7۰۲۲8۲5 :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :تمام پایهها ،ریاضي ـ فيزیک ،تجربي 
کلماتکليدي :آموزش ،علم مواد 
چکيده :اثر حاضر اطالعات و مفاهيم اصلي شيمي را به زباني ساده ارائه ميدهد .مخاطب را با حالتها و خواص مواد و
روش اندازهگيري آن آشنا مي كند .نگاهي به جدول تناوبي دارد .به كشف پيوندها و واكنشهاي شيميایي و نحوه استفاده
از فرمولها كمک ميكند.
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 .347كوهي ،اصغر /زیرک ،محمدعلي .اكو امتحان :اکو امتحان شيمي( )1شيمي در مسير توسعه پايدار دهم
رياضي-تجربي.تهران  :كاگو44 .1395 .ص .رحلي .شابک ۹786۰۰45۰۱۲55 :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :دهم ،ریاضي ـ فيزیک 
کلماتکليدي :امتحانات ،مواد درسي ،راهنماي آموزشي 
چکيده:كتاب حاضر در راستاي موفقيت دانشآموزان پایه دهم در آزمونهاي نيمسال اول و دوم درس شيمي طراحي
شده است و بهطور كلي شامل درسنامه طبقه بندي و یک جزوه حل آزمون مجزا جهت آزمون احتمالي است ،جزوه حل
آزمون در قالب نکات كليدي است .آزمونها شامل آزمون نيمسال اول و  6آزمون نيمسال دوم است كه از مدارس معتبر
سراسر كشور استخراج شده است .هر آنچه دانشآموز براي مطالعه قبل از امتحان نياز دارد بهصورت فشرده و طبقهبندي
شده ،بر اساس درس و در قالب فلشكارت در انتهاي كتاب آورده شده است.
.348مراد پور ،سعيد .اكو كار :اکوکارشيميدهمدورهدوممتوسطه.تهران  :كاگو96 .1395 .ص .وزیري .شابک:
 ۹78۹64۳4۰8۹۳۰
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :دهم 
کلماتکليدي :مواد درسي ،راهنماي آموزشي ،آزمون 
چکيده:پرسش و پاسخ ،تمرین و تالش یکي از مؤثرترین روشهاي فرایند یاددهي-یادگيري علوم به ویژه علوم تجربي
از جمله شيمي است .در این كتاب نویسنده از این روش مهم و اثرگذاري آن در آموزش شيمي استفاده كرده است.
تمرین هاي این كتاب مطابق با برنامه درسي طراحي و تنظيم شده است كه عالوه بر رعایت ترتيب و توالي مباحث علمي
كتاب ،در راستاي یادگيري عميق و باثبات ،دانشآموز را در مسير درست یادگيري و فهم كامل شيمي هدایت ميكند.
.349زیرک ،محمدعلي /بيرامي ،پري .اكو سوال :اکوسوالشيمي(،)1شيميدرمسيرتوسعهپايداردهمرياضي-
تجربي.تهران  :كاگو100 .1395 .ص .رحلي .شابک ۹786۰۰45۰۰4۱8 :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :دهم ،ریاضي ـ فيزیک 
کلماتکليدي :آزمون ،مواد درسي ،شيمي ،پرسشها 
چکيده:كتاب حاضر بهعنوان كتاب كار درس شيمي پایه دهم تدوین شده است .در ابتداي هر درس یا فصل راهنماي
مطالعاتي وجود دارد كه در آن بارم بودجهبندي درس در آزمونهاي دي و خرداد آمده است ،تعداد مناسبي از سؤالهاي
مختلف در تيپهاي گوناگون وجود دارد كه مشابه سؤاالت امتحاني هستند .در پایان هر فصل به منظور جمعبندي
مفاهيم مهم آن فصل ،تعدادي سؤال جاي خالي و درست یا نادرست همراه با پاسخ آن آمده است و در پایان هر درس
یک آزمونک  10نمرهاي از سؤالهاي تركيبي مطالب درسي جهت ارزیابي دانشآموز گنجانده شده است.
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 .350مرادپور ،سعيد .اكومفاهيم :اکومفاهيم شيمي()1دهم .تهران  :كاگو128 .1395 .ص .رقعي .شابک:
 ۹786۰۰45۰۰۲7۲
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :دهم 
کلماتکليدي :راهنماي آموزشي ،مواد درسي ،آزمون 
چکيده:كتاب حاضر مکمل آموزشي درس شيمي پایه دهم است .دانشآموز قبل از مطالعه این كتاب ،ضرورت دارد
كتاب درسي را با دقت مطالعه كند ،بهطوري كه به تمام تصاویر ،نمودارها ،جدولها و حتي حاشيه كتاب توجه كند.
سؤالهاي طبقهبندي شده بهگونهاي طراحي شده است كه دانشآموز بتواند پاسخ دهد .تمام مطالب درسي بهطور كامل
آموزش داده شده است .بخش دو شب مانده به امتحان براي مرور و جمعبندي كتاب در ایام امتحانات تدوین شده است و
بخش دوساعت مانده به امتحان براي آخرین مرور قبل از امتحان طراحي شده است.
.351انوشه ،محمدحسين /نصيري ،محمدرضا /پورجاوید ،محمدرضا .امتحانوفن :امتحانوفندهمشيمي .1تهران  :مهر
و ماه نو48 .1395 .ص .رحلي .شابک ۹786۰۰۳۱7۱6۹5 :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :دهم 
کلماتکليدي :آزمونها ،پرسشها ،پاسخها 
چکيده   :این كتاب شامل ده سري ازمون است كه با رعایت استانداردها و بارمبندي مصوب آموزش و پرورش براي
امتحانات نوبت اول و پایان سال طراحي شدهاند .خالصه مطالب مهم كتاب درسي و پاسخنامهاي با توضيحات تکميلي نيز
در پایان آمده است.
.352موریه ،جان /لنگلي ،ریچارد .بيوشيمي .Dummies Forفاطمه طهوري ،فاطمه حشمتي غالمي .تهران  :آوند
دانش322 .1395 .ص .وزیري .شابک ۹786۰۰7۰۲۲۹۱7 :
مخاطب:معلم 
کلماتکليدي :شيمي ،سلول ،علوم زیستي 
چکيده  :این كتاب از فراساختارهاي سلولي و كربوهيدراتها تا آمينواسيدها ،پروتئينها و ساختارهاي ابرمولکولي را
بررسي ميكند و مفاهيم پيچيده را با توضيحات نوشتاري و تصویري شفاف ارائه ميكند .كتاب در  6بخش مفاهيم اصلي
بيوشيمي تا انرژيهاي زیستي و ژنتيک و ده كاربرد اساسي بيوشيمي در زندگي روزمره را بررسي ميكند.
سؤالهايپرتکرارشيمي1

.353بيانلو ،مجيد /حسيني ،سيدرحمان /رجبي ،طليعه /مویدي ،علي .سؤالهاي پرتکرار:
دهم تجربي و رياضي .تهران  :شركت انتشارات كانون فرهنگي آموزش120 .1395 .ص .رحلي .شابک:
 ۹786۰۰۰۰۰845۱
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :دهم ،ریاضي ـ فيزیک ،تجربي 
کلماتکليدي :پرسشها ،آزمونها ،پاسخها 
چکيده:در این كتاب عالوه بر ارائه تمامي سؤالهاي امتحانهاي قبلي مرتبط با متن كتاب درسي جدید ،سؤاالتي نيز
طراحي و ارائه شدهاند .براي یادگيري بهتر مطالب و تثبيت آنها در ذهن دانشآموزان ،سؤاالت به صورت دستهبندي ارائه
شده و گزیدهاي از مفاهيم و نکات آموزشي هر مبحث به همراه كليدواژههاي هر فصل آورده شده است.
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 .354شاه محمدي اردبيلي ،معصومه /كشاورز ،حسينعلي /مختاري ،منصور .كار و تمرین :شيمي  ،1پايه دهم علوم
تجربي،رياضيوفيزيک.تهران  :گلواژه152 .1395 .ص .رحلي .شابک ۹786۰۰۳۳7۲4۳6 :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :دهم 
کلماتکليدي :راهنماي آموزشي ،تمرینها ،آزمونها 
چکيده:تکرار و تمرین بيشترین تأثير را در عمقبخشي و تثبيت مطالب آموزشي دارد .در این كتاب كار و تمرین ،پس
از طرح موضوعي هر درس ،انواع پرسشها شامل كاملكردني ،جوركردني ،چهارگزینهاي و تشریحي طرح شده است.
.355آبي ،مژگان /شاهمحمدي اردبيلي ،معصومه /عدناني حسيني ،صدیقه .از مجموعه كتابهاي كار و مطالعه :شيمي
دهم رشتههاي علوم تجربي ،رياضي و فيزيک .كرج  :گردوي دانش132 .1395 .ص .رحلي .شابک:
 ۹786۰۰4۰۱۱۳58
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :دوم ،ریاضي ـ فيزیک ،تجربي 
کلماتکليدي :مواد درسي ،راهنماي آموزشي 
چکيده :با تغيير نظام آموزشي و تأليف كتب درسي جدید ،كتاب كار شيمي پایه دهم منطبق بر هدفهاي آموزشي این
پایه تأليف شده است .در این كتاب ،ابتدا زیر عنوانهاي هر فصل كه تقریباً منطبق بر هر جلسه آموزش درسي است
بررسي و تقسيمبندي مي شود .سپس براي هر قسمت ،مجموعه پرسش هایي از تمام سطوح یادگيري مانند دانش ،درک و
فهم ،كاربرد ،تجزیه تحليل و ح تي قضاوت ،طراحي و تدوین شده است .در پایان هر فصل دو آزمون نيز در نظر گرفته
شده است كه دانشآموزان با پاسخگویي به آنها از لحاظ علمي و روحي براي امتحانهاي كالسي ،نيمسال و پایان سال
آماده شوند.
.356احمدي ،افشين /كریمي ،اميرحسين .كار :شيميدهم .تهران  :بينالمللي گاج136 .1395 .ص .رحلي .شابک:
 ۹786۰۰۳5۹۳۲44
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :دهم 
کلماتکليدي :مواد درسي ،راهنماي آموزشي 
چکيده :با توجه به نوپا بودن كتاب درسي شيمي پایه دهم ،این كتاب كار در این مقطع تاليف شده است .در این كتاب
پرسشها منطبق با مباحث كتاب درسي طراحي شده است و از آسان به سخت گنجانده شده است .در ادامه بعضي
مباحث با پرسشهاي مفهومي بهطور كامل پوشش داده شده است و پرسشهاي چهارگزینهاي و تيپبندي شده ،ارائه
شده است.
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 .357صفوي ،سيدصمد /رضازاده ،مریم /خوشطينت ،مسعود .مجموعه كتابهاي عالمه حلي :شيمي دهم ،ويژه
استعدادهايدرخشان.تهران  :حلي244 .1395 .ص .رحلي .شابک ۹786۰۰775556۳ :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :دهم 
کلماتکليدي :علم مواد ،تمرینها ،آزمونها 
چکيده:در این كتاب كه بر اساس فصلبندي و ساختار كتاب درسي طراحي شده ،شيمي آب ،هوا و زمين بررسي شده
و اهميت و ارتباط آنها با محيط زیست ،توسعه پایدار ،افزایش كيفيت زندگي و سالمت توضيح داده شده است .در این
راستا از مثالها ،عکسها ،شکل هاي متعدد ،كاریکاتورها و سؤاالت داخل متن و آزمونهایي همچون كنکور سراسري و
المپيادهاي كشوري استفاده شده است.
 .358مختاري ،منصور /شاهمحمدياردبيلي ،معصومه /كشاورز ،حسينعلي .گلبرگ :شيمي( ،)1پايه دهم ،رياضي و
فيزيک،علومتجربي.تهران  :گلواژه56 .1395 .ص .رحلي .شابک ۹786۰۰۳۳7۲۹7۹ :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :دهم 
کلماتکليدي :تمرینها ،پرسشها ،آزمونها ،پاسخها 
چکيده :تکرار و تمرین پس از فرایند یاددهي یادگيري باعث تعميق و تثبيت مطالب آموزشي ميشود .در این كتاب
براي یادآوري مطالب هر فصل ،تمرینها و نکات آموزشي گنجانده شده است .نمونه سؤاالت امتحاني و آزمون غنيسازي
نيز براي شبيهسازي فضاي امتحان آمده و پاسخنامههاي تشریحي امتحانات براي ارزیابي دانشآموزان در انتهاي كتاب
آورده شده است.
 .359ارزاني ،زهرا /سلطاني اصل ،فریده /روحي ،فهيمه .کتاب جامع آزمايشگاه شيمي .تهران  :مؤسسه فرهنگي
مدرسه برهان312 .1395 .ص .رحلي .شابک ۹78۹64۰8۱۰4۹۱ :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :دهم ،سوم 
کلماتکليدي :مواد درسي ،راهنماي آموزشي ،آزمایشگاه 
چکيده :كتاب حاضر مکمل آموزشي براي كتاب آزمایشگاه شيمي است .در این مجموعه آزمایشها با مواد شيميایي و
وسایل آزمایشگاهي قابل دسترس در سادهترین آزمایشگاههاي مدارس و قابل اجرا ارائه شده است ،همچنين به بخش
نکات ایمني در انجام آزمایش و پسماند مواد توجه ویژه شده است .آزمایشها در دو قالب آزمایشهاي نمایشي و
آزمایشهاي كمي طراحي شده است.
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.360انوشه ،محمدحسين /فوالدي ،محمدجواد .كارآموز :کتابکارشيمي 1پايهدهم .تهران  :مهر و ماه نو.1395 .
176ص .رحلي .شابک ۹786۰۰۳۱7۱۳74 :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :دهم 
کلماتکليدي :مواد درسي ،آزمونها 
چکيده :براي موفقيت در درس شيمي كسب مهارت كافي در این درس الزم است كه این مهم تنها با حل تمرینهاي
تشریحي مناسب و استاندارد حاصل ميشود .كتاب پيش رو مجموعهاي از تمرینهاي استاندارد و سؤاالت امتحاني شيمي
سال دهم است كه بهصورت فصل به فصل طبقه بندي شده است و حتي از تصاویر و جداول ارائه شده در كتاب درسي نيز
سؤال طرح شده است.
.361زمانزاده ،اميرحسين .كتابهاي كار :کتابکارشيمي 1پايهدهمدورهدوممتوسطهعلومتجربي،رياضيو
فيزيک.تهران  :تسلط114 .1395 .ص .رحلي .شابک ۹786۰۰8۳۰5۳۹۲ :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :دهم ،سوم ،ریاضي ـ فيزیک ،تجربي 
کلماتکليدي :پرسشها ،تمرینها ،آزمونها 
چکيده:براي موفقيت در شيمي و كسب مهارت كافي ،حل تمرینهاي تشریحي استاندارد سهم عمدهاي دارد .این كتاب
شامل سؤاالت امتحاني شيمي سال دهم است كه به صورت طبقهبندي و منطبق بر كتاب درسي طراحي شدهاند.
.362یوسفي ،محسن /قرباني ،علي .كتاب كار :کارشيمي 1دهمدورهدوممتوسطه .تهران  :كاگو152 .1395 .ص.
رحلي .شابک ۹78۹64۳4۰۹586 :
مخاطب:دانشآموز پايهتحصيلي :دهم 
کلماتکليدي :تمرین ،مواد درسي ،راهنماي آموزشي 
چکيده  :كتاب حاضر به عنوان كتاب كار درس شيمي پایه دهم تدوین شده است .هر درس منطبق با كتاب درسي
اهداف ،كليدواژه و مفاهيم آن بيان شده است و درس بهطور ساده با مثال تشریح شده است ،سپس تمرینهاي مربوط به
آن درس بهصورت درست و نادرست ،جاي خالي ،چندگزینهاي و تشریحي ارئه شده است .بهدليل كوشش دانشآموزان و
نقش معلمان سؤالها بدون پاسخنامه طراحي شده است تا مخاطب با خواندن كتاب درسي قادر به پاسخگویي باشد.

عربي 
شمارشواندازهگيريدرزبانعربيباتأکيدبرقرآنوروايات.قم  :پژوهشگاه علوم

.363محسنزاده ،محمدعلي.
و فرهنگ اسالمي404 .1395 .ص .وزیري .شابک ۹786۰۰۱۹5۲6۳۰ :
مخاطب:معلم 
کلماتکليدي :آموزش زبان عربي ،شمارش عربي 
چکيده:استفاده از عدد و تکرار آن در ذكر ساعت ،تاریخ ،خواندن شمارههاي مختلف و .. .از مباحث پركاربرد زبان و
ادبيات عربي است .این نوشتار ،با رویکرد آموزش قواعد كاربردي عدد و ملحقات آن در زبان عربي تدوین شده است .در
این راستا از مثالهاي متعدد و جامع و تطبيق قواعد با مثالهاي آموزشي قرآني و روایي و مثالهاي مکالمهاي به زبان
فاخر و امروزین استفاده شده است .در پایان هر بخش نيز تمرینهایي آمده است.
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.364متقيزاده ،عيسي .متونوقواعدزبانعربي.1تهران  :مؤسسه فرهنگي فاطمي250 .1395 .ص .وزیري .شابک:
 ۹78۹64۳۱884۲۹
مخاطب:معلم 
کلماتکليدي :زبان خارجه ،مواد درسي ،راهنماي آموزشي 
چکيده:در این نوشتار با تکيه بر سرفصل هاي جدید وزارت علوم درخصوص متون و قواعد زبان عربي در رویکردي
تلفيقي ،گزیدهاي از مباحث صرفي این زبان مطالعه شده است .تمرینهاي ارائه شده ،سبب ميشود تا دانشآموزان و
دانشجویان قواعد را از طریق تجزیه و تركيب عبارات بياموزند و نقش و نوع كلمات را از یکدیگر تشخيص دهند.
.365موسسه هدایت فرهيختگان جوان .دانشنامه معرفي رشتههاي دانشگاهي گروه زبان :مجموعهزبانعربي.تهران :
مؤسسه فرهنگي هنري هدایت فرهيختگان جوان174 .1394 .ص .رحلي .شابک ۹786۰۰78574۹6 :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :پيش دانشگاهي 
کلماتکليدي :دایرةالمعارفها ،زبان آموزي 
چکيده:این اثر در راستاي معرفي رشته هاي دانشگاهي زبان عربي ،اطالعات كاربردي در خصوص این رشته و مشاغل و
مؤسسات مرتبط با آن ارائه ميدهد .كليات تاریخچه علمي آن را توضيح داده و مخاطب را با محتواي درس هر رشته و
آینده تحصيلي در مراكز آموزش عالي آشنا ميكند و گرایشهاي مصوب وزارت علوم ،منابع كنکور و فهرست دروس را
معرفي ميكند.

علوماجتماعي 
اسياستفادهميکند.

انقالبديجيتالي:چگونهسرمايهداريازاينترنتبرعليهدموکر

.366مکكنزي ،روبرت.
غالمرضا محمدنژاد .تهران  :دفتر نشر فرهنگ اسالمي296 .1395 .ص .وزیري .شابک ۹78۹64476۳878 :
مخاطب:معلم /مدیر /سایر كارشناسان 
کلماتکليدي :اقتصاد ،اینترنت ،سرمایهداري 
چکيده:امروزه اینترنت خيلي بيشتر از دیگر پدیدهها و اختراعات در حوزههاي گوناگون زندگي بشر نفوذ كرده است و
در مركز همه چيز قرار دارد .دموكراسيسازي اینترنت در راستاي دموكراسيسازي اقتصاد سياسي و ظهور و سقوط آنهابا
هم است .آنچه در این كتاب گردآوري شده مجموعه تضادهایي است كه ميكوشد بين انقالب دیجيتال و بحرانهاي عصر
حاضر ارتباط برقرار كند .همچنين پيامدهاي اینترنت را بر آزادي ،دموكراسي و اقتصاد سياسي بيان ميكند.
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 .367فراتي ،عبدالوهاب .دانش سياسي در ايران :مجموعه گفتوگوها .قم  :پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي.
372 .1394ص .وزیري .شابک ۹786۰۰۱۹5۲۲۰۳ :
مخاطب:معلم /دانشجو معلمان 
کلماتکليدي :سياست ،حکومت اسالمي ،سياستمداران ایراني 
چکيده :این كتاب به بررسي مسائل و مشکالت كنوني دانش سياسي در ایران و تأمل در برونرفتهاي احتمالي آن در
عرصه هاي مختلف علوم سياسي پرداخته است .نویسنده در هر عنوان یک موضوع را در قالب گفتوگو با كارشناسان و
سياستمداران مطرح كرده است و به موضوعاتي چون علوم سياسي و دانش سياسي متعاليه ،جامعهشناسي سياسي،
وضعيت فلسفه سياسي در ایران ،اندیشه سياسي اسالم ،وضعيت عرفان سياسي ،وضعيت فقه سياسي ،جایگاه روششناسي
در مطالعات سياسي و .. .پرداخته است.
هاوراهها:سرگذشتبازرگانيدرايران.تهران  :كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان.


زنگ
.368بکایي ،حسين.
44 .1395ص .رحلي .شابک ۹786۰۰۰۱۰۲۲65 :
مخاطب:معلم 
کلماتکليدي :ایران شناسي 
چکيده :هر انساني دوست دارد دربارة فرهنگ و تمدن سرزمين خویش بداند و چه خوب است كه این آشنایي از كودكي
حاصل شود .كتاب «زنگها و راهها» از مجموعة «نياكان ما» به سرگذشت بازرگاني در ایران ،در محدودة زماني بعد از
ورود اسالم به ایران ،مي پردازد .نویسنده كوشيده است بازرگاني را تعریف كند ،دربارة بازرگاني داخلي ،خارجي ،اسالمي،
وقفي ،دریایي و نيز ر اه ابریشم توضيح دهد .از ورود ایران به عرصة تجارت جهاني و آغاز بازرگاني مدرن نيز سخن گفته
است .كتاب به گونهاي تنظيم شده است كه متن و تصویر هر كدام در صفحههایي جداگانه قرار گرفتهاند و تصویرهاي
بزرگ و كامالً مرتبط با متن ،گویاي محتواهستند.
 .369قليزاده ،فاطمه .کليد امنيت در خليجفارس .تهران  :سيب صادق(ع)178 .1395 .ص .رقعي .شابک:
 ۹786۰۰۹5۰7۱84
مخاطب:معلم 
کلماتکليدي :ایران ،روابط خارجي ،امنيت بينالملل ،خليج فارس 
چکيده:از آنجا كه بر اساس نظریات مختلف در روابط بين الملل و امنيت ،جلوه اصلي و هدف مستقيم و نهایي سياست
خارجي است و هر دولت ملي در تعقيب این هدف است .این كتاب ،به بررسي چندین نکته مهم ،از جمله تحوالت دو دهه
اخير در زمينه سياست خارجي ایران در خليج فارس ،نقش ایران و جایگاه مهم و استراتژیک خليج فارس در نظام
بين الملل ،اهميت خليج فارس و آینده انرژي جهان بعد از فروپاشي شوروي سابق و تک قطبي شدن نظام بينالملل،
چالشها و تهدیدات ایران در بعد امنيتي خليجفارس و . .پرداخته است.
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 .370افراسيابي ،هما .مشاهير كتابشناسي معاصر ایران :کيکاووس جهانداري .تهران  :مؤسسه خانه كتاب.1395 .
48ص .پالتویي .شابک ۹786۰۰۲۲۲۲۱۲۱ :
مخاطب:معلم 
کلماتکليدي :جهانداري ،كيکاوس، ،1393 - 1302كتابشناسان ،سرگذشتنامهها 
چکيده:كتابشناسي در دنياي امروز به عنوان یک علم شناخته شده مطرح است و عالمان این علم یعني كتابشناسان از
قدیم از مقبوليت و اهميت خاصي برخوردار بودهاند و هریک از آنان سهم بهسزایي در شکلگيري تمدن اسالمي ما داشته
و دارند ،كتاب پيشرو به معرفي ،آثار و كارنامه علمي یکي از مشاهير كتابشناسي معاصر ایران ميپردازد.

علومتربيتي 
.371مالزاده مقدم ،كاميار /پایداري ،كوشا /ابراهيمي ،علي /بيگي ،ماني /زارعي ،احسان /عدیلي اقدم ،فاطمه /سلمانيان،
آشناييبامهارتهاييکارائهعلمي-درسنامهتحصيلوپژوهشمرکز

بهرام /جمالي ،ارسيا /نوريزاده ،فرساد.
پژوهشهايعلميدانشجوياندانشگاهعلومپزشکيتهران(.)2تهران  :تيمورزاده48 .1395 .ص .رقعي .شابک:

 ۹786۰۰۲۳8۳۰۳7
مخاطب:معلم /دانشجو معلمان 
کلماتکليدي :پژوهشهاي علمي ،راهنمایي حرفهاي 
چکيده:فرایند معرفي یک مطلب به گروهي از مخاطبان ارائه ناميدهميشود .هر ارائهاي براي موفق بودن راهکارهایي
دارد كه در صورت دانستن آنها و عمل به آنها ،مي توان منتظر نتيجة بهتر بود .كتاب حاضر راهکارهاي ارائة موفق را در
 5فصل شرح ميدهد .این فصلها عبارتاند از :عناصر ارائة موفق؛ مهارتهاي ارتباطي مؤثر در یک ارائة موفق؛ اصول
ساخت اسالید و پوستر؛ آماده شدن براي كنگره؛ برقراري ارتباط در مجامع علمي.
.372پایداري ،كوشا /محبوبي ،نيما /اسمعيلي ،شوكا /جعفریان كرمان ،رضا /مالزاده مقدم ،كاميار /امامزاده فرد ،صحرا/
جمالي ،ارسيا /محمدي ،امين /عدیلي اقدم ،فاطمه .آشنايي با نگارش مقاالت علمي درسنامه تحصيل و
هايعلميدانشجوياندانشگاهعلومپزشکيتهران( .)1تهران  :تيمورزاده /طبيب78 .1394 .ص .رقعي.


پژوهش
شابک ۹786۰۰۲۳8۲۰85 :
مخاطب:معلم /دانشجو معلمان 
کلماتکليدي :مقالهنویسي ،راهنماي اموزشي ،نگارش علمي 
چکيده:با توجه به اهميت ثبت پژوهشها و دریافتهاي علمي ب ه منظور ماندگاري آنها و كاربرديشدن یافتهها در این
درسنامه تالش شده است در قالب چند مقاله ،مخاطب با شيوه درست مراحل پژوهش و نگارش مقالههاي علمي و
همچنين انتشار آنها آشنا شود.
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آموزههاي پژوهش در عمل دوره

 .373بزرگي نامي ،سيمين /غالمي ،سيما /محموديكيا ،مریم /هادیان ،سارا.
آموزشمتوسطه.كرج  :ملرد130 .1395 .ص .رقعي .شابک ۹786۰۰8۱6۹84۰ :
مخاطب:معلم /مشاور 
کلماتکليدي :نمونهپژوهي ،نظریههاي آموزش و پرورش ،یادگيري 
چکيده:اكثر معلمان با مشکل افت كمي و كيفي یادگيري دانشآموزان روبهرو هستند .در عرصه انتقال دانش مسائلي
پيش ميآید كه شناسایي و معرفي آن مي تواند براي رفع و بهبود كيفيت آموزش مفيد واقع شود .این جستار حاصل
تالش چندي از معلمان است كه مسائل و مشکالت آموزش و تدریس را تجزیه و تحليل كرده و براي حل آنها راهکارهایي
به صورت مقالههایي اقدامپژوهي ارائه كردهاند.
آموزههاي پژوهش در عمل دوره

 .374احمدي ،خدیجه /رضایي كرجي ،آسيه /شمشيري ،مينا /طاهرخاني ،زهره.
آموزشمتوسطه.كرج  :ملرد160 .1395 .ص .رقعي .شابک ۹786۰۰8۱6۹888 :
مخاطب:معلم /مشاور 
کلماتکليدي :نمونهپژوهي ،نظریههاي آموزش و پرورش ،یادگيري 
چکيده   :جایگاه مطالعه و پژوهش در فرآیند آموزش و پرورش انکارناپذبر است .گسترش طرحهایي در این زمينه
شکوفایي استعدادهاي بالقوه دانش آموزان را در پي خواهد داشت .این نوشتار شامل مقالههایي است كه چند تن از معلمان
تحقيقات خود را در قالب اقدامپژوهي ارائه كردهاند .مشکالتي را در حوزه آموزش و پرورش و یادگيري دانشآموزان
شناسایي ،تحليل و براي رفع آنها پيشنهادهایي ارائه دادهاند.
آموزههايپژوهشدرعملمقطعمتوسطه.

.375پهلواني ،مریم /حسيني ،زهرا /خلجي ،ثمنگل /طاهرخاني ،زهره.
كرج  :ملرد226 .1395 .ص .رقعي .شابک ۹786۰۰8۱6۹۲۲۲ :
مخاطب:معلم /مشاور 
کلماتکليدي :نمونهپژوهي ،یادگيري ،نظریههاي آموزش و پرورش 
چکيده:تفکرپژوهي و تقویت علمي پژوهشي معلمان و دانشآموزان نيازمند توسعه فعاليتهاي تحقيقي نظاممند است.
این نوشتار حاصل تالش معلماني است كه براي بهبود تدریس و رفع مشکالت فرا روي یادگيري دانشآموزان ،به روش
اقدامپژوهي فعاليتهاي خود را مکتوب كرده و با شناسایي و معرفي مسائل ،راهحلهایي ارائه نمودهاند.
آموزههايپژوهشدرعمل

.376بزرگي نامي ،سيمين /سعيديمقدم ،محمدرضا /شمشيري ،مينا /مثنويخوان ،آفرین.
مقطعمتوسطه.كرج  :ملرد188 .1395 .ص .رقعي .شابک ۹786۰۰8۱6۹۳۱4 :
مخاطب:معلم /مشاور 
کلماتکليدي :نظریههاي آموزش و پرورش ،یادگيري ،كمتوان ذهني ،نمونهپژوهي 
چکيده:اقدامپژوهي روش تحقيق نظاممند است كه توانمنديهاي افراد را در طرح مسئله ،جمعآوري اطالعات ،تجزیه و
تحليل ،نتيجهگيري و تصميمگيري براي رفع یا كاهش مشکل در حوزه شغلي افزایش ميدهد .این اثر مجموعهاي از
مقاالت و فعاليت هاي تعدادي از معلمان را در بر دارد كه در قالب اقدامپژوهي و پيرامون مشکالت آموزشي و یادگيري
مکتوب شدهاند.
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.377مرداني ،علي .آنچهرؤساواعضايانجمناولياومربيانمدارسبايدبدانند .مشهد  :ضریح آفتاب.1395 .
152ص .رقعي .شابک ۹78۹644۲۹۹6۳6 :
مخاطب:والدین /معلم /مدیر /مشاور 
کلماتکليدي :آموزش و پرورش ،خانواده ،تعليم و تربيت 
چکيده:این اثر نگاهي دارد به تاریخچه تشکيل انجمن اوليا و مربيان در جهان و ایران و اهداف شکلگيري آن .انجمن
در سالهاي اخير توانسته است مراحل نمادینه و ستادینهسازي خود را پشت سر گذارد و در حال نهادینهسازي در مدارس
است .مؤلف ضمن بررسي عملکرد انجمن ،پيشنهادهایي براي گسترش مشاركت اوليا و مربيان و افزایش كيفيت در
آموزش و پرورش ارائه كرده است.
 .378صمدیان ،صمد .استانداردسازي آزمونهاي مدرسهاي .تبریز  :بوي جوي موليان130 .1394 .ص .رقعي.
شابک ۹786۰۰۹۳۱۹۹۲۳ :
مخاطب:معلم 
کلماتکليدي :تربيت معلم ،آزمونها ،ارزشيابي آموزشي 
چکيده:ارزشيابي بازخوردي از فرایند یاددهي ـــ یادگيري است كه فرصت سازماندهي بهتر محتواي آموخته شده را
در ذهن دانشآموزان فراهم مي كند .به همين دليل نحوه طراحي سؤال براي ارزشيابي ،از قواعد و قوانين خاصي برخوردار
است .در این كتاب معلمان با نکات علمي و قانوني و فني طراحي سؤال و برگزاري آزمونهاي رسمي مدرسهاي آشنا
ميشوند.
 .379نيستاني ،محمدرضا .اصول و مباني ديالوگ :روش شناخت و آموزش .اصفهان  :یار مانا192 .1394 .ص.
وزیري .شابک ۹786۰۰7768۲8۰ :
مخاطب:معلم 
کلماتکليدي :آموزش و پرورش ،گفتوگو ،آموزش 
چکيده:در این اثر ضمن بررسي معنا و مفهوم دیالوگ از دیدگاه فالسفه و اندیشمندان ،به توضيح اصول و مباني آن
پرداخته شده است .همچنين به نقش دیالوگ در حوزه تعليم و تربيت به طور مفصل اشاره شده و مفهوم آن به صورت
بنيادین مورد تجزیه و تحليل قرار گرفته است.
انتخابچشمانداز،انتخابمسير،انتخابرشته .تهران  :مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان.

.380ابطحي ،سيدعلي.
64 .1395ص .رحلي .شابک ۹78۹64۰8۱۱58۰ :
مخاطب:معلم 
کلماتکليدي :موفقيت شغلي ،مشاوره آموزشي ،برنامهریزي راهبردي ،انتخاب رشته 
چکيده :انتخاب صحيح مسير تحصيلي و شغلي موضوعي است كه تقریبا همه افراد با آن سروكار دارند و در دورهاي از
زندگي به مهمترین دغدغه آنها تبدیل مي شود .در این كتاب سعي شده است ابتدا مفاهيم تفکر هدفمند و استراتژیک در
زندگي شغلي و تحصيلي توضيح داده شود و سپس نقشي كه این نوع تفکر ،در موقعيت افراد ،ميتواند داشته باشد تشریح
شود .در این كتاب به مخاطب آموزش داده ميشود تا به جاي تصميمگيري بر مبناي تخيالت و در زمان حال ،ابتدا
چشمانداز  20سال آینده خود را تصور نماید و سپس بين آن چشمانداز و وضعيت فعلي خود جادهاي ترسيم كرده و در
آن حركت كند.
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انگيزهدانشآموز؛آنچههرمعلميبايدبداند .حسين نيکو .قم  :آبشامه110 .1394 .ص.

.381تيلستون ،دانا واكر.
وزیري .شابک ۹786۰۰766۹۰44 :
مخاطب:معلم 
کلماتکليدي :انگيزه ،راهنماي آموزشي 
چکيده:دستيابي به اهداف و سياستهاي آموزش و پرورش بدون ایجاد فضایي با نشاط ،سرزنده و هيجانآور در كالس
امکانپذیر نيست .كتاب حاضر ميكوشد به همين منظور و براي ایجاد انگيزه در دانشآموزان ،الگویي عملياتي ارائه دهد
تا معلم بتواند به منظور برانگيختن دانش آموزان براي شروع و اتمام تکاليف خود از آن بهره ببرد .فرمها و جدولهایي در
كتاب ارائه شدهاند كه به معلم كمک ميكنند ضمن مدیریت كالس درس ،اقدامات مطلوب را براي رشد دانشآموزان
انجام دهد .نویسنده ميكوشد با ارائة نقشهاي به معلم كمک كند بتواند انگيزة دانشآموزان را در كالس درس فعال كند.
برساحلتحصيل:مديريتموفقتحصيلدرهفتگام .قم  :مؤسسه آموزشي و پژوهشي

.382ابراهيمي ،ابوالفضل.
امام خميني(ره)96 .1395 .ص .رقعي .شابک ۹78۹644۱۱۹78۱ :
مخاطب:دانشآموز /معلم 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :موفقيت تحصيلي ،برنامهریزي ،مهارتهاي مطالعه 
چکيده:درسخواندن روشها ،تکنيکها و قوانين ویژهاي دارد كه با رعایت آنها ميتوان ميزان موفقيت را باال برد.
كتاب حاضر در هفت گام این روش ها را خالصه كرده است .گام نخست مدیریت خود (و شناخت صحيح خود و شيوههاي
فائق آمدن بر فشارهاي زندگي)؛ گام بعدي مدیریت سبک زندگي (شامل نکات الزم دربارة تغذیه ،خواب و ورزش)؛
مدیریت زمان (و برنامهریزي براي آن)؛ مدیریت تمركز (راههاي افزایش تمركز و شناخت موانع آن)؛ مدیریت
مطالعه(اصول مطالعه و یادداشت برداري)؛ مدیریت حافظه (تکنيکهاي تقویت حافظه)؛ مدیریت امتحان(آمادگي براي
امتحان و افزایش احتمال موفقيت در آن).
رشتهاي در آموزش عالي (مباني ،اصول،

بين 
 .383ملکي ،حسن /سليمي ،جمال .علوم تربيتي :برنامه درسي  
رويکردهاوالگوها).تهران  :سمت354 .1394 .ص .وزیري .شابک ۹786۰۰۰۲۰۱۳۳۳ :
مخاطب:مدیر /سایر كارشناسان 
کلماتکليدي :برنامهریزي آموزشي ،آموزش عالي ،آموزش و پرورش ،برنامه ریزي درسي 
چکيده:با وجود درهمتنيدگي دنياي امروز و اهميت یافتن علوم بينرشتهاي ،توجه به آن در آموزش عالي حائز اهميت
است .این كتاب مشتمل بر شش فصل است .در فصل اول ،مباني نظري برنامه درسي بين رشتهاي و تفاوتهاي رویکرد
رشتهاي و بين رشتهاي بررسي شده است .فصل دوم با مروري بر گونهشناسي ،رویکردها و الگوهاي بين رشتهاي به بررسي
موضوع برنامه درسي اختصاص یافته است .در فصل سوم تالش شده است تا یک الگوي نظري برنامه درسي بين رشتهاي
طراحي شود و در فصل چهارم و پنجم و ششم تاكيد اصلي بر طراحي یک الگوي كاربردي است.
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 .384حسين شریفيفدیجي .برنامه درسي پنهان و جايگاه آن در زندگي دانشآموزي .كرمان  :فرهنگ عامه.
264 .1395ص .وزیري .شابک ۹786۰۰754۹۳۰8 :
مخاطب:معلم /مدیر /دانشجو معلمان /سایر كارشناسان 
کلماتکليدي :برنامهریزي آموزشي ،نظریههاي آموزش و پرورش ،خودآگاهي 
چکيده:این پژوهش به مجموعه ارزشها ،هنجارهاي رفتاري و نگرشي ميپردازد كه هر یادگيرندهاي ضمن فرایندهاي
آموزش به گونهاي خاص تجربه ميكند .ابعاد و دالیل وقوع این رفتارها را بررسي و دیدگاههاي مختلف را در این مورد
بيان ميكند.
پارادايمهاي علم و نظريههاي برنامه درسي :تحليلي بر فلسفه و نظريهپردازي در

 .385مرزوقي ،رحمتاله.
رشتهمطالعاتبرنامهدرسي.تهران  :آواي نور172 .1395 .ص .وزیري .شابک ۹786۰۰۳۰۹۲۲66 :
مخاطب:دانشجو معلمان /سایر كارشناسان 
کلماتکليدي :برنامهریزي راهبردي ،برنامهریزي آموزشي ،نظریههاي آموزش و پرورش 
چکيده:برنامه درسي علمي است كه به مطالعه و بررسي تاریخچه ،رویکردها ،نهضتها ،نظریهها ،ارزشيابي ،تحقيقات و
روند فعلي و آتي حوزه برنامه درسي مي پردازد .در نوشتار حاضر سعي شده است تا با استفاده از راهبرد تقسيمبندي
پارادایمي ،نظریههاي برنامه درسي بر اساس پارادایمهاي چهارگانه توليد علم؛ یعني پوزتيویستي ،تفسيري ،انتقادي و
پستمدرني ساماندهي و طبقهبندي شوند.
.386باهو سله بني ،سميرا /باهو ،فاطمه /نقيبسادات ،سيده نازنين فاطمه .پرخاشگريونوجوان:جستاريدرتأثير
خانواده و محيط بر پرخاشجويي نوجوانان و کودکان .تهران  :خورشيدباران140 .1395 .ص .وزیري .شابک:
 ۹78۹6485۱5886
مخاطب:معلم 
کلماتکليدي :نمونهپژوهي ،روانشناسي نوجوان ،نوجوانان 
چکيده:از ناهنجاريهاي اجتماعي است كه از روي قصد براي صدمهزدن به دیگري یا خود صورت ميگيرد و عوامل
متعددي در بروز آن نقش دارند .در این پژوهش ،تأثير شيوه رفتار والدین بر ميزان پرخاش دانشآموزان دختر دوره
راهنمایي بررسي شده است و آمار توصيفي و نتایج حاصل از پرسشنامهها و آزمونها آمده است.
هايکارآگاهي:بررسيصحنههايجرموجنايت،

.387اسنوکهریس ،اليزابت .چگونه پژوهش را بياموزیم :پژوهش
راهنماي آموزشي براي نوجوانان .رضا روحاني ،فریبا شریفي .تهران  :دیبایه112 .1394 .ص .رحلي .شابک:
 ۹786۰۰۲۱۲۰6۲5
مخاطب:معلم 
کلماتکليدي :پژوهش ،جرم و جنایت ،اسناد و مدارک ،جرم شناسي 
چکيده:آزمایشها و موضوعهاي پژوهشي كه در این كتاب با آنها آشنا ميشوید ،همان روشهاي علمي هستند كه
كارآگاهان جرم شناس ،در محل حادثه براي گردآوري مدارک و شواهد به كار ميبرند .با این تفاوت كه جنایتي اتفاق
نيفتاده است و مخاطب تحت فشاري كه پليس هنگام وقوع جرم قرار ميگيرد نيست .با بهكارگيري این روشها و استفاده
از ابزارهایي ساده ،مخاطب ميتواند نحوه پخش شدن خون ،انگشتنگاري ،نحوه تشخيص انواع جوهر خودكار ،نحوه
شکستن برخي اشياء و بسياري موارد دیگر را آزمایش كند.
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تابآوري(فردي،خانوادگيواجتماعي) .تهران  :دانژه184 .1395 .ص .رقعي.
.388حسيني المدني ،سيدعلي .
شابک ۹786۰۰۲5۰۱۰8۰ :
مخاطب:والدین /معلم /مشاور 
کلماتکليدي :انعطافپذیري ،خانواده ،رفتار اجتماعي 
چکيده:تابآوري به توانمنديها و قدرتهایي ميپردازد كه افراد ،خانوادهها و جوامع را قادر ميسازد تا بر گرفتاريها و
مشکالت فائق آیند .در این كتاب با اتخاذ رویکردي كلنگر ،تابآوري در سه سطح فردي ،خانوادگي و اجتماعي در ابعاد
مختلف بررسي شده است .همچنين در انتهاي كتاب ،جهت سهولت در انجام پژوهشهاي مرتبط با تابآوري ،سه
پرسشنامه در سه مقياس سنجش گنجانده شده است.
 .389مرویانحسيني ،سيدمحمود .تربيت جنسي در اسالم :آموزهها و راهکارها .مشهد  :دانشگاه علوم اسالمي
رضوي248 .1395 .ص .وزیري .شابک ۹786۰۰7۰44۲۰۹ :
مخاطب:والدین /معلم /مشاور 
کلماتکليدي :اخالق جنسي ،نوجوانان ،اخالق اسالمي 
چکيده :غریزه جنسي بر مبناي حکمت الهي در تکوین آدمي قرار داده شده است كه ادامه حيات بشر نيز به آن وابسته
است .د ر این اثر ،مباني نظري تربيت جنسي از دیدگاه قرآن و آموزههاي دیني اسالم بيان شده است .چگونگي و مراحل
تربيت جنسي در دوره كودكي ،نوجواني و جواني تشریح و راهکارهاي كاربردي در این زمينه ارائه شده است.
.390احمدي ،علياصغر .تربيتفرزند.تهران  :پركاس140 .1395 .ص .رقعي .شابک ۹786۰۰746۹۱87 :
مخاطب:والدین /معلم 
کلماتکليدي :تربيت ،روانشناسي آموزش و پرورش 
چکيده  :تربيت در واقع رشد دادن دروني انسان است .كتاب حاضر ميكوشد دربارة تربيت و چگونگي انجام آن
توضيحات مفصلي ارئه دهد .در فصل اول از چگونگي تربيت كردن سخن ميگوید .در فصل دوم از آغاز تربيت و سن
شروع آن در انسان ميگوید .فصل سوم به بيان حيطه هاي تربيت ميپردازد .در فصل بعد ،تفاوتهاي فردي و تأثير آن در
تربيت مطرح است و پس از آن نيز از مثبتاندیشي بحث ميشود .در گفتارهاي هفتم تا دهم دربارة محبت و جایگاه
انسان در قلب دیگران ميخوانيم و سپس دربارة پرورش كرامت ،تشویق و تنبيههاي انساني ،و چگونگي مواجه شدن با
ناسازگاري هاي كودكان و نوجوانان .سخن پایاني كتاب دربارة نقش و جایگاه مربي و متربي است.
 .391بالنچارد ،كن .تشکيل تيمهاي بزرگ اجرايي با کمک مدير يک دقيقهاي .مهستي دهباشي .تهران  :پل.
128 .1394ص .رقعي .شابک ۹78۹64۹۹445۰۰ :
مخاطب:معلم /مدیر /دانشجو معلمان 
کلماتکليدي :مدیریت ،مدیریت نيروي انساني ،كار گروهي 
چکيده :مدیریت موفق هنري است كه بسياري آرزوي آن را دارند .نویسندة كتاب حاضر ميكوشد در قالب ماجرایي
دربارة یک مدیر ،همة آنچه را هر مدیري براي موفق بودن و توانمندي در تشکيل تيمهاي كاري بزرگ و كارامد نيازدارد،
به مخاطب بياموزد .با توصيههاي این كتاب ،مخاطب ميآموزد ،براي مدیري موفق بودن باید :براي طي مراحل پيشرفت به
اعضاي گروه كمک كند ،روشهاي خود را در جهتي تنظيم كند كه اعضا بتوانند اجرا كنند ،همگان در گروه به سوي یک
هدف حركت كنند.
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 .392بوش ،توني .توسعه مديريت و رهبري درآموزش و پرورش .عبدالمحمد طاهري .تهران  :آواي نور.1395 .
216ص .وزیري .شابک ۹786۰۰۳۰۹۲۲۱۱ :
مخاطب:معلم /مدیر /دانشجو معلمان 
کلماتکليدي :مدیریت آموزشي ،مهارت رهبري ،مدرسهها 
چکيده :اهميت رهبري مؤثر و مدیریت براي عمليات موفقيت آميز در مدارس و دانشگاهها در قرن بيست و یکم مورد
توجه قرار گرفته است .نویسنده در كتاب پيش رو روند آماده سازي مدیریت و توسعه را در آموزش و پرورش تحليل كرده
است .این كتاب در  9فصل به رهبري و توسعة مدرسه ،مدل هاي رهبري آموزشي ،اهميت رهبري و توسعة مدیریت،
برنامه آموزشي توسعه رهبري ،آمادهسازي و پشتيباني رهبران در كشورهاي توسعه یافته و .. .پرداخته است.
چگونهدانشآموزانيشادداشتهباشيم؟.تبریز  :پژوهشهاي دانشگاه.

.393جهدي كلوانق ،هادي /حسنزاده ،ناصر.
168 .1394ص .وزیري .شابک ۹786۰۰8۰۳8۱۱5 :
مخاطب :معلم /سایر كارشناسان 
کلماتکليدي :بهداشت رواني ،فعاليتهاي فوق برنامه ،روانشناسي 
چکيده:ایجاد مدرسة بانشاط و داشتن دانشآموزاني شاد از دغدغههاي امروزي مدرسهها و خانوادههاست .كتاب حاضر
مي كوشد در ابتدا با تعریف شادي مفهوم آن را در ذهن مخاطب روشن سازد .سپس با ذكر عوامل مؤثر بر شادي
دانشآموزان در خانواده  ،مدرسه و كالس درس ،نکتههاي مربوط به هر محيط و شادسازي دانشآموزان در آنها را
گوشزد كند .به این ترتيب ،كتاب شامل راهکارهایي دربارة انواع فعاليتهایياست كه به منظور شادسازي محيطهاي
اطراف دانشآموزان ميتوان آنها را پيادهسازي واجرا كرد.
.394تيم نویسندگي دانشگاه UFA.چگونهيادگيريرابهسرگرميتبديلکنيم؟ .اكرم قيطاسي .تهران  :مؤسسه
فرهنگي منادي تربيت128 .1395 .ص .رقعي .شابک ۹786۰۰۳۹۰۰۲88 :
مخاطب:معلم 
کلماتکليدي :مهارت هاي مطالعه ،یادگيري ،روانشناسي ،راهنماي آموزشي 
چکيده :چنانچه یادگيري به سرگرمي تبدیل شود ،یادگيرنده از آن لذت ميبرد و خسته نميشود .كتاب حاضر در چهار
بخش ميكوشد به مخاطب كمک كند بتواند ا ز یادگيري به عنوان سرگرمي لذت ببرد .دربخش اول ،مخاطب با خودش و
فرایندهاي ذهني بيشتر آشنا مي شود و با شناخت هوشهاي چندگانه ،نقاط ضعف و قوت خود را ميشناسد .در بخش
بعد سازگاري با دیگران را ميآموزد كه یکي از بهترین راههاي یادگيري است .در بخش سوم با عنوان «نکاتي دررابطه با
تفکر و حافظه» ،مخاطب این موضوع را در قالب چندین بازي تمرین ميكند .بخش آخر نيز به محيط یادگيري و نقش آن
در تبدیل یادگيري به سرگرمي اختصاص دارد.
.395حبيب زاده ،اسمعيل .چگونهيکاردويموفقداشتهباشيم؟ .تبریز  :احرار128 .1395 .ص .وزیري .شابک:
 ۹78۹64۹76۲۱66
مخاطب:معلم /مدیر 
کلماتکليدي :فعاليتهاي فوق برنامه ،تفریحات سالم ،تعليم و تربيت 
چکيده:اردو یکي از بهترین و مناسبترین شرایطي است كه ميتوان با انجام آن به تعليموتربيت دانشآموزان پرداخت.
در این كتاب ،پس از بيان مباني كلي درباره اردوهاي آموزشي مدارس ،این نکته ثابت ميشود كه آموزش در قالب
گزارشهاي علمي ،موجب تعميق یادگيري و نيز تمرین مهارتهاي زندگي و اجتماعي ميشود.
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حافظه اترابهکاربينداز:ذهنخودرابهتربشناسيدتابتوانيدقدرتذهنوحافظهخودرا

.396بازان ،توني.
افزايشدهيد .محمدجواد نعمتي .تهران  :پل272 .1394 .ص .رقعي .شابک ۹78۹64۹۹448۳8 :
مخاطب:والدین /معلم 
کلماتکليدي :حافظه ،تمرینها ،اندیشه و تفکر 
چکيده:حافظه ظرفيت باالیي دارد و در صورتي كه راههاي استفاده از آن را بدانيم ،ميتوانيم بهرة زیادي از حافظه
ببریم .كت اب حاضر به حافظه ،روش اصلي تقویت آن و چگونگي استفاده از نقشة ذهني در به خاطر سپاري ميپردازد .در
فصلهاي  1تا  ،9به منظور تعيين ظرفيت كنوني حافظة مخاطب ،انواع فعاليتهاي سنجش و تست حافظه ارائه و اولين
روشهاي تقویت آن اعالم ميشوند .در بخش دوم كتاب ،روش اصلي تقویت حافظه معرفي ميشود و روشهایي براي
افزایش بهرة هوشي ،بهخاطر سپردن شمارههاي تلفن ،برنامهها و قرارها ،تاریخها و رویدادهاي مهم ميآیند .بخش سوم با
معرفي روش استثنایي تقویت حافظه ،یعني«نقشههاي ذهني» ،اصول مربوط به آن و فعاليتهاي بسياري را كه به تمرین
تقویت حافظه مربوط ميشوند ،در برگرفتهاست.
حقوقکودکرابشناسيموباآنزندگيکنيم!:دستنامهآموزشحقوق

.397مالس ،دوبر اوكا و [...دیگران].
کودکدردبستانودبيرستان .زهره قایيني ،ویدا محمدي .تهران  :مؤسسه فرهنگي  -هنري  -پژوهشي تاریخ ادبيات
كودكان376 .1395 .ص .رحلي .شابک ۹786۰۰7۱۱۲۳۲8 :
مخاطب:والدین /معلم /مدیر /مشاور 
کلماتکليدي :حقوق فردي و اجتماعي ،قوانين ،روابط بينفردي 
چکيده :همة مردم باید حقوق كودک را بشناسند و براي اجراي آن در جامعه بکوشند .كتاب حاضر حقوق كودک و
نوجوان را به خود آنها و به اوليا و معلمان مي شناساند تا بتوانند فضایي از تفاهم و دوستي بسازند .در بخش اول كتاب،
نویسنده با معرفي و بيان حقوق كودک و الزمة آموزش آن ،به نقش كتابخانهها و انواع دیگر محيطهاي اجتماعي در
حفظ این حقوق ميپردازد .سپس برخي نمونههاي نقض حقوق كودک و نيز پيماننامة حقوق كودک را ميآورد .در بخش
دوم نيز انواع حقوق كودک برشمرده مي شوند :حق سالمتي ،برابري ،حفظ هویت ،برخورداري از محيط سالم ،بازيكردن،
كودكيكردن ،آموزش و. ..
 .398جمعي از نویسندگان /حسيني ،مهدي .حقوق متقابل معلم و شاگرد .شيراز  :فرنام94 .1395 .ص .رقعي.
شابک ۹786۰۰76۰846۳ :
مخاطب:معلم /دانشجو معلمان 
کلماتکليدي :حقوق ،مسئوليتپذیري 
چکيده:معلم در برابر شاگرد و شاگرد در برابر معلم حقوقي دارند .كتاب پيش رو در سه فصل ميكوشد به این حقوق
بپردازد .در فصل اول ،مفاهيم و تعریفهاي واژههایي مثل حق ،معلم ،مسئول ،آموزگار و مسئوليت آمدهاست .در فصل دوم
ویژگيها و شایستگيهاي معلم بيان شده اند .ارزش و مقام معلم ،رابطة شاگرد و معلم ،و حقوق متعلم با توجه به احادیث
و نيز در رسالة امام سجاد از زیر بخشهاي این فصل هستند .در فصل سوم با عنوان «مسئوليت حقوقي معلم و شاگرد»
مفهوم حق ،تکليف و مسئوليت ،آموزگار و شرایط او ،تفاوت مسئوليت مدني و مسئوليت  ،مبناي مسئوليت آموزگار و
مواردي ازاین دست مطرح شدهاند.
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دانستنيهاي مديران مدارس .تهران  :مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان96 .1395 .ص .رقعي.

 .399تقيلو ،حسن.
شابک ۹78۹64۰8۱۰۳78 :
مخاطب:معلم /مدیر 
کلماتکليدي :مدیریت و سازماندهي ،مدارس ،آیين نامه هاي اداري ،آموزش و پرورش 
چکيده :در این كتاب سعي شده است با استفاده از مجموعه مصوبات شوراي عالي آموزش و پرورش و چند توصيه
راهبردي نظر مدیران مدارس را به برخي قوانين و مقرراتي ك ه در اداره یک واحد آموزشي مورد نياز است جلب كند و
زمينه الزم را براي آگاهي بيش از پيش درباره وظایف و مسئوليت هایي كه تعيين شده است فراهم نماید .كتاب در چهار
بخش به گزیده آیيننامه اجرایي مدارس ،آیيننامهها و دستورالعملها ،توصيه هاي راهبردي و تخلفات و تنبيهات اداري
پرداخته است .در انتهاي كتاب نيز قانون رسيدگي به تخلفات اداري با ذكر مصادیق و به صورت كاربردي آورده شده است
و در پایان هر بخش تعدادي سوال جهت خودآزمایي در نظر گرفته شده است.
 .400عابديكرجيبان ،زهره /رضاعلي ،روحاله .دانش تربيتي ،تخصصي معلمان :کتابچه راهنما براي معلمان،
کارشناسانودانشجويانتربيتمعلم.تهران  :آواي نور80 .1395 .ص .رقعي .شابک ۹786۰۰۳۰۹۲۰۹۹ :
مخاطب:معلم /دانشجو معلمان /سایر كارشناسان 
کلماتکليدي :راهنماي آموزشي ،راهنماي تدریس ،تربيت معلم 
چکيده:آموزش در قرن بيست و یکم به مع لمان كارامد و ماهر نياز دارد .كتاب حاضر راهنمایي است به این منظور و
مي كوشد رهنمودهایي به معلمان ارائه دهد .در فصل اول كتاب ،موضوع شایستگي معلمان تببين و چارچوبهاي كلي آن
مطرح مي شود .آشنایي با دانش تخصصي معلمان و استانداردهاي آن نيز در این فصل آمدهاست .در فصل دوم شایستگي
تدریس و مؤلفههاي آن ،و نيز استاندارهاي تدریس بيان و تشرح شدهاند.
درآيينهکالم:رهنمودهايمقاممعظمرهبري(مدظلهالعالي)در

.401موسسه فرهنگي برهان (انتشارات مدرسه).
ديدار با معلمان و فرهنگيان .تهران  :مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان236 .1394 .ص .وزیري .شابک:
 ۹78۹64۰8۱۰۳47
مخاطب:معلم /مدیر 
کلماتکليدي :سخنراني ،هدفهاي آموزش و پرورش ،برنامهریزي آموزشي 
چکيده:كتاب حاضر مجموع سخنرانيهاي مقام معظم رهبري طي دیدار با معلمان و فرهنگيان از سال  1381تا 1394
را در برميگيرد كه شامل نظریات و رهنمونهاي كاربردي ایشان درباره تحول بنيادین نظام تعليم و تربيت و برنامه درسي
ملي است.
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درسپژوهيگامبهگام :شيوهبهبودآموزشوتدريس .ابوالفضل بختياري،

.402لوئيس ،كاترین /هارد ،جکلين.
مهين كيخانژاد ،مهري فالح .تهران  :سازوكار280 .1395 .ص .رقعي .شابک ۹786۰۰7۳۲5۰۳۲ :
مخاطب :معلم /دانشجو معلمان /سایر كارشناسان 
کلماتکليدي :راهنماي آموزشي ،برنامه ریزي درسي ،روش تدریس ،درسپژوهي 
چکيده :اصالح و بهبود یک موضوع فرهنگي و پيچيده ،مانند تدریس ،به كوشش و تالش همه دستاندركاران از جمله
دانشآموزان ،والدین و معلمان نياز دارد .درسپژوهي روشي براي اصالح شيوه آموزش است .این كتاب ،به بررسي و تجزیه
و تحليل راهکارهایي ميپردازد كه گروههاي موفق درسپژوهي به كار بردهاند تا عملکرد درسپژوهي را سازنده ،مطمئن و
جامع كنند .این كتاب در  9فصل به مباحثي چون درسپژوهي در عمل ،تشکيل یک گروه درسپژوهي ،متمركز شدن
تحقيق ،شکلهاي گوناگون درسپژوهي و . .. .اشاره دارد.
پژوهيوتوسعهحرفهايمعلم .همدان  :فراگير هگمتانه182 .1395 .ص.


درس
.403عبادي ،موسي /ملکي ،شيما.
وزیري .شابک ۹786۰۰۲۱۹۱8۱6 :
مخاطب:معلم /دانشجو معلمان 
کلماتکليدي :فعاليتهاي پژوهشي ،تحقيق علمي ،بهسازي آموزش 
چکيده:یکي از راههاي بازاندیشي در روشها كه معلمان با مشاركت یکدیگر ميتوانند به كار گيرند ،فرآیند درسپژوهي
است .درسپژوهي روند تغيير در مدرسه را تسهيل ميكند و همانطور كه از نامش پيداست ،پژوهش در درس یا
تدریسپژوهي است .كتاب پيش رو در هفت فصل انواع روشهاي تحقيق ،پيشينه و پيش نيازهاي درسپژوهي ،مدلهاي
درسپژوهي در جهان و ایران ،نکات مهم در گزارش نویسي و بخشهاي مختلف گزارش درسپژوهي را تشریح مينماید.
در ادامه تهيه گزارش در محيط الکترونيکي را بهصورت كامل توضيح ميدهد و در انتها خالصهاي از مقالههاي نقش
جشنوارههاي درسپژوهي در توسعه حرفهاي معلمان را ارائه مينماید.
ايجهانيبرايبهسازيآموزشوغنيسازي

درسپژوهي ،ايده

.404سركارآراني ،محمدرضا .مدارس یادگيرنده:
يادگيري.تهران  :مرآت304 .1395 .ص .وزیري .شابک ۹786۰۰7۹77۱۱8 :
مخاطب:معلم /مدیر /دانشجو معلمان 
کلماتکليدي :پژوهش ،آموزش و یادگيري 
چکيده:درسپژوهي ،پژوهشي مدرسه محور در بستر كالس درس است كه بر چرخة یادگيري گروهي ،كيفي ،مشاركتي
و مداوم كارگزاران آموزشي استوار است .این كتاب مجموعهاي از مقالههاي نویسنده دربارة درسپژوهي (مطالعة درس)
است كه چالشهاي دهة اخير و چشماندازهاي درسپژوهي در ایران را بررسي و راهکارهایي عملي براي اجراي مؤثرتر آن
پيشنهاد مينماید .در ابتداي هر فصل ،نقشهاي مفهومي آمده است كه دربردارندة نماي كلي آن فصل ميباشد.
 .405درویشي كلور ،والیت اله .دسته دسته گل تقديم به شما .تهران  :تزكيه176 .1394 .ص .رقعي .شابک:
 ۹78۹64677۱8۹5
مخاطب:والدین /دانشآموز /معلم 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :داستان كوتاه ،رواندرماني 
چکيده:مؤلف در این اثر با به هم آميختن افکار نو و متون كهن ،روشهاي رواندرماني و فنون كسب آرامش را در قالب
قصه ،لطيفه ،طنز و پند در اختيار مخاطب قرار داده است.
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.406كافمن ،جيمزسي /استرنبرگ ،رابرتجي .راهنمايجامعخالقيتکمبريججلد .1مرتضي شعباني ،ليال بيگدلي.
تهران  :آواي نور508 .1394 .ص .وزیري .شابک ۹786۰۰۳۰۹۱7۲6 :
مخاطب:معلم /مدیر /مشاور /دانشجو معلمان /سایر كارشناسان 
کلماتکليدي :خالقيت ،راهنمایي حرفهاي ،منابع اطالعاتي 
چکيده  :عالقهمندان حوزة خالقيت و استادان و دانشجویان رشتههاي روانشناسي ،علوم تربيتي ،و مدیریت و منابع
انساني به راهنما یي جامع دربارة خالقيت نياز دارند .كتاب حاضر جلد اول از راهنمایي دو جلدي دربارة خالقيت است كه
موضوعات متنوعي نظير مغز ،تعليم و تربيت ،تجارت و فرهنگ را تحت پوشش قرار ميدهد .بخش اول «مفاهيم بنيادي»
را به منظور معرفي تاریخ و مفاهيم كليدي حوزة خالقيت مطرح كرده است .بخش بعدي «دیدگاههاي گوناگون دربارة
خالقيت» است كه حاوي فصلهاي بسياري دربارة رویکردهاي وظيفهاي ،تکاملي و عصبي دربارة خالقيت است .بخش
سوم در جلد دوم آمده است.
.407كافمن ،جيمزسي /استرنبرگ ،رابرتجي .راهنمايجامعخالقيتکمبريججلد .2مرتضي شعباني ،ليال بيگدلي.
تهران  :آواي نور324 .1394 .ص .وزیري .شابک ۹786۰۰۳۰۹۱7۳۳ :
مخاطب:معلم /مدیر /مشاور /دانشجو معلمان /سایر كارشناسان 
کلماتکليدي :خالقيت ،راهنمایي حرفهاي ،منابع اطالعاتي 
چکيده  :عالقهمندان حوزة خالقيت و استادان و دانشجویان رشتههاي روانشناسي ،علوم تربيتي ،و مدیریت و منابع
انساني به راهنمایي جامع دربارة خالقيت نياز دارند .كتاب حاضر جلد دوم از مجموعه دو جلدي راهنماي جامع خالقيت
است .بخش سوم این مجموعه با عنوان «مباحث جاري» ،به موضوعات این حوزه ميپردازد .ارتباط ميان خالقيت و انگيزه،
و خالقيت فردي و گروهي از موضوعات فصل هاي این بخش هستند .نویسندگان در نهایت و در بخش چهارم ،بحث و
نتيجهگيري كرده و به آیندة حوزة خالقيت نگاهي انداختهاند.
راهنمايعمليبرنامهريزياستراتژيکدرمدارس ودانشگاهها .تهران  :زندگي شاد.

.408كرامتي ،محمدرضا.
64 .1395ص .رقعي .شابک ۹786۰۰8۳77۰47 :
مخاطب:مدیر 
کلماتکليدي :نظریههاي آموزش و پرورش ،برنامهریزي آموزشي ،مدرسهها 
چکيده  :مدارس و دانشگاههاي پيشرو براي همگامشدن با تحوالت مجبور هستند نسبت به طراحي برنامههاي
استراتژیک اقدام كنند .در كتاب حاضر تعریفي از رویکردهاي برنامهریزي آموزشي ،انواع آن و تفکر استراتژیک ارائه شده
است .مراحل طراحي برنامههاي استراتژیک گام به گام به صورت راهنماي عملي تشریح شده است.
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 .409محمدينيک ،الهنظر /محمدينيک ،عصمت /نجاتبخشاردكاني ،فاطمه .راهنماي عملي تهيه و تدوين طرح
پيشنهادي پژوهشي (پروپوزالنويسي) .شيراز  :ادیب مصطفوي141 .1395 .ص .رقعي .شابک:
 ۹786۰۰7۳۰۳۰۲۳
مخاطب:معلم /مشاور /دانشجو معلمان 
کلماتکليدي :راهنماي آموزشي ،روششناسي پژوهش 
چکيده:تدوین و نوشتن طرحهاي پژوهشي از موضوعاتي است كه به مطالعة دقيق نياز دارد .كتاب حاضر راهنمایي است
براي آموزش تهيه و تدوین طرح پژوهشي .كتاب در ابتدا پژوهش را تعریف و انواع آن را برميشمارد .سپس دربارة تدوین
طرح پژوهشي ،چارچوب نظري ،چکيده ،مقدمه ،انتخاب موضوع ،ادبيات تحقيق ،اهداف و متغيرها و فرضها كه از
بخشهاي پژوهش علمي هستند ،توضيحاتي ميدهد .بعد از آن ،معرفي انواع طرحهاي پژوهشي مثل آزمایشي ،شبه ،غير
و پيش آزمایشي را نيز ميآورد.
رشتهشناسيانتخابرشتهقابلاستفادهبرايدانشآموزاندورهاولو

.410رجبي ،فروزان .مشاوره و برنامهریزي:
دوممتوسطه.تهران  :تسلط92 .1395 .ص .پالتویي .شابک ۹786۰۰8۳۰545۳ :
مخاطب:والدین /دانشآموز 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :انتخاب رشته ،رشتههاي تحصيلي ،راهنماي آموزشي 
چکيده :شاید انتخاب رشتة تحصيلي اولين انتخاب مهم و تأثيرگذار در زندگي باشد .كتاب حاضر مي كوشد ،در جریان
بهبود و سرعت بخشي به این انتخاب ،به دانشآموزان كمک كند رشتههاي دانشگاهي را به طور دقيق بشناسند تا بتوانند
انتخاب دقيق تري نيز انجام دهند .نویسنده در ابتداي كتاب اهميت انتخاب رشته و نيز توصيههایي براي والدین آورده
است .سپس رشته هاي دانشگاهي را در پنجگروه علوم تجربي ،ریاضي ،علوم انساني ،هنر و زبان معرفي كرده و زیرشاخه
هاي مربوط به هر كدام را نام برده است .در مورد هر رشته ،توانایي الزم براي تحصيل آن رشته و سپس موقعيت شغلي
آن در ایران شرح داده شده است.
روشها و مهارتهاي يادگيري آسان .كرج  :سيادت146 .1395 .ص .وزیري .شابک:

 .411محمدي ،پروینتاج.
 ۹786۰۰7۳۳۳5۲5
مخاطب:والدین /معلم /مشاور 
کلماتکليدي :روانشناسي فرایندهاي ذهني ،شناخت 
چکيده:آگاهي فرد از نظام شناختي خود و كنترل و هدایت آن «فراشناخت» نام دارد .دانش فراشناختي به فراگيرنده
كمک ميكند به هنگام یادگيري پيشرفت خود را زیر نظر بگيرد و نتایج تالشهایش را ارزیابي كند .همچنين ،به
فراگيرنده ميآموزد كه راههاي متنوعي براي سازماندادن مطالب به منظور سهولت در یادگيري آنها وجود دارد .در كتاب
حاضر ،مخاطب دربارة فراشناخت ميخواند و ضرورت آموزش آن را متوجه ميشود .سپس شيوههاي آموزش فراشناخت و
پس از آن روشهاي آموزش مهارتهاي یادگيري و مطالعه را ميآموزد؛ روشهایي مثل :پرسيدن دوجانبه ،مطالعة
مشاركتي ،یادگيري مشاركتي ،پس ختام یا پس خبا و روش «مردر».
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.412برانسن ،پو /مریمن ،اشلي .كليدهاي تربيت كودكان و نوجوانان :روشيمتفاوتدرتربيتفرزند .اشرف راضي.
تهران  :صابرین288 .1394 .ص .رقعي .شابک ۹78۹64۲7856۹8 :
مخاطب:والدین /معلم /مشاور 
کلماتکليدي :علوم تربيتي ،فرزندان ،والدین ،روانشناسي 
چکيده:كتاب حاضر یکي از كتابهاي مجموعه "كليدهاي تربيت كودكان و نوجوانان" است كه به روشها و مشکالت
تربيتي كودكان و نوجوانان تا سنين بلوغ ميپردازد .این كتاب با استفاده از علم جدید روانشناسي كودک ،ثابت ميكند
بسياري از فرضياتي كه درمورد كودكان بدیهي است چندان قابل اعتماد نيست .فرضيات غلط منجر به اتخاذ شيوههاي
تربيتي نادرست شده است و بر نحوه تفکر ما نسبت به كودكان ،تفسير رفتار آنها و نحوه تعامل با آنها نيز اثري منفي
داشته است.
.413حسيني ،سيدهمحبوبه /كریمي ،صالحالدین .سرمايهاجتماعيراهيبرايارتقاکيفيتزندگي .تهران  :آواي
نور240 .1395 .ص .وزیري .شابک ۹786۰۰۳۰۹۱87۰ :
مخاطب:والدین /معلم /مشاور 
کلماتکليدي :روانشناسي عاطفي ،سرطانها ،درمان 
چکيده:سرمایه اجتماعي عنصري مطلوب براي انجام همکاريهاي درونگروهي است كه دسترسي به اهداف را براي
مردم تسهيل مي كند .در این كتاب به تفصيل نظریات مربوط به سرمایه اجتماعي تشریح شده است .در مطالعهاي
مداخلهاي ،سرمایه اجنماعي در بُعد درون گروهي و بين گروهي روي تعدادي از بيماران سرطاني آزمایش و تأثيرات آن بر
كيفيت زندگي ،سطح درد و ميزان پذیرندگي درمان بيماران مورد آزمایش بررسي شده است.
.414نادري ،ناهيد /نوروزي ،رضاعلي /سيادت ،سيدعلي .سياستگذاريدرآموزشوپرورش.اصفهان  :یار مانا.1395 .
272ص .وزیري .شابک ۹786۰۰77684۱۹ :
مخاطب:معلم /مدیر /دانشجو معلمان /سایر كارشناسان 
کلماتکليدي :برنامهریزي آموزشي ،آموزش و پرورش ،روشهاي آموزش 
چکيده:رهبران و مدیران آموزشي با سياستگذاري صحيح مي توانند با تحوالت جهاني همراه شوند .كتاب حاضر در
چهار بخش به رهبران آموزشي كمک مي كند با استفاده از رویکرد سيستمي ،برنامههاي نوین آموزشي را تدوین كنند .در
بخش اول كتاب ،مخاطب با مفاهيم سياستگذاري و قلمرو و تاریخچة سياستگذاري در آموزش و پرورش آشنا ميشود.
تغييرات جهاني و آموزش و پرورش موضوع بخش دوم كتاب ،هماهنگي سه حوزة آموزش و پرورش در پاسخ به جهاني
سازي مربوط به بخش سوم وسياستگذاري در آموزش و پرورش قرن  21موضوع بخش آخر كتاب است.
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م،نظريهها،عوامل

.415برزميني ،ليال /باباپور واجاري ،مریم /خوارزمي رحيمآبادي ،رحمتاله .شاديونشاط:مفاهي
مؤثرباتأکيدبرشادابسازيمدارس.رشت  :بلور96 .1394 .ص .رقعي .شابک ۹786۰۰۳۰64۳۳۱ :

مخاطب:مربي /معلم /مدیر /مشاور 
کلماتکليدي :روانشناسي ،بهداشت رواني ،شادي 
چکيده :وجود شادي و نشاط در مدرسه باعث رشد و تکامل همة ابعاد وجودي دانشآموز در بعد جسماني ،عاطفي،
اخالقي و معنوي مي شود .كتاب حاضر با توجه به اهميت موضوع شادي در بين دانشآموزان ،نظریهها و عوامل مؤثر بر
شادابسازي مدرسه را ارائه مي دهد .كتاب در دو فصل كلي ارائه شده است كه در فصل اول شادي تعریف ميشود .سپس
دیدگاههاي مربوط به آن و كاربرد نظریههاي مربوط به شادكامي ذكر شدهاند .در فصل بعد نيز مدارس برتر جهان از نظر
شادي و عوامل مؤثر بر شادي در آنها بررسي شدهاند .در نهایت هم نویسنده پيشنهادهایي براي شادبودن داده است.
شايستگيهايمربي.مشهد  :مينوفر68 .1395 .ص .رقعي .شابک ۹786۰۰85۹۰6۳7 :

.416یوسفي ،سجاد.
مخاطب:معلم /دانشجو معلمان 
کلماتکليدي :اخالق حرفهاي ،آموزش و پرورش ،معيارهاي شایستگي 
چکيده:براي نقش آفریني هرچه بهتر و كارآمدتر افراد در عرصههاي گوناگون در جامعه ،گزینش مربياني با مهارتها و
دانشهاي ویژه و برخوردار از شایستگيهاي معلمي ،امري ضروري ميباشد .كتاب حاضر مرجعي براي مربيان و دانشجو
معلمان است كه به بيان شایستگيهاي الزم براي مربيان ميپردازد .این كتاب در پنج فصل به مفهوم شایستگي ،ویژگي
مربي و معيارهاي شایستگي ،وظایف مربي و شاگرد ،جایگاه مربي و ابعاد شایستگيها اشاره كرده است.
 .417احمدي ،علياصغر .شخصيت موضوع تربيت .تهران  :پركاس140 .1395 .ص .رقعي .شابک:
 ۹786۰۰746۹۱7۰
مخاطب:مدیر /دانشجو معلمان /سایر كارشناسان 
کلماتکليدي :شاكله ،مراحل رشد و تحول 
چکيده:تربيت ،شاكله انسان را تغيير ميدهد كه از سویي در روح انسان منعکس ميشود و از سویي دیگر رفتار و حتي
جسم انسان را تحت تأثير خود قرار مي دهد .این كتاب درصدد است شخصيت انساني یا همان موضوع تربيت را بررسي
كند .به این منظور پس از بيان تعاریفي از شخصيت ،به طرح دیدگاه اسالمي در باب شاكله ميپردازد.
 .418دشتي ،محمد /نقيزاده ،محرم .شرافت معلمي ،مروري بر انديشهها و نظريات استاد دکترغالمحسين
شکوهي،چهرهماندگارتعليموتربيت).تهران  :مرآت192 .1395 .ص .پالتویي .شابک ۹786۰۰7۹7745۳ :
مخاطب:معلم /مشاور /دانشجو معلمان 
کلماتکليدي :زندگينامهها ،آموزش و پرورش ،تعليم و تربيت 
چکيده:پرورش استعدادها در هر جامعه به ویژه خالقيت در راه آمادهكردن نسل جوان براي توليد علم و فناوري موضوع
پراهميتي است كه این مهم را معلمان به انجام مي رسانند .استاد غالمحسين شکوهي نيز یکي از نخبگان فرهنگي و
چهرههاي مؤفق در این عرصه است .این اثر مروري است به دیدگاهها و نظریات ایشان در زمينه آموزش و پرورش و تربيت
بچهها.
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.419دشتي ،محمد /نقيزاده ،محرم .شکوهمعلمي،دربابزندگيوآثاراستاددکترغالمحسينشکوهي،چهره
ماندگارتعليموتربيت).تهران  :مرآت180 .1395 .ص .پالتویي .شابک ۹786۰۰7۹77۲86 :
مخاطب:معلم 
کلماتکليدي :زندگينامهها ،آموزش و پرورش ،تعليم و تربيت 
چکيده:معلمان بزرگ آگاهانه به پرورش یک یا چند نسل و انتقال و حفظ سرمایه فرهنگي كشور ميپردازند .این نوشتار
یه توصيف شخصيت یکي از معلمان فرزانه ایران و ذكر فضایل اخالقي و خدمات آموزش و علمي و حرفهاي ایشان
پرداخته است و آثار وي را در حوزه تعليم و تربيت معرفي كرده است.
شيوههاي برنامهريزي و مطالعه .ميانه  :رایکا72 .1395 .ص .رقعي .شابک:

 .420شيخ السالمي ،جعفر.
 ۹786۰۰6۲4۱۲۱۰
مخاطب:دانشآموز /معلم 
پايهتحصيلي :سوم ،پيش دانشگاهي 
کلماتکليدي :یادگيري ،مهارتهاي مطالعه ،موفقيت تحصيلي 
چکيده:یادگيري و مطالعه رابطه اي تنگاتنگ و مستقيم با هم دارند .براي افزایش ميزان یادگيري باید مطالعهاي فعال و
پویا داشت .در این نوشتار با نگاهي به ارزش مطالعه در زندگي ،به داشتن برنامهریزي اصولي در جهت ایجاد تغييرات
مطلوب تأكيد ميشود و با اشاره به موانع مطالعه صحيح ،چند روش برنامهریزي براي دستیافتن به رشد فکري و
یادگيري بيشتر معرفي ميشود.
شيوههايتغييررفتار .فتحي آشتياني ،علي .تهران  :سمت538 .1394 .ص.

.421ميلتن برگر ،ریموند .روانشناسي:
وزیري .شابک ۹786۰۰۰۲۰۱۹۰6 :
مخاطب:معلم /دانشجو معلمان 
کلماتکليدي :رفتار ،آموزش ،مهارت هاي رفتاري ،شيوة زندگي 
چکيده :كتاب پيش رو در چهارده فصل و سه بخش كلي تدوین شده است .بخش اول مربوط به شيوههاي ایجاد رفتار
جدید است .چهار فصل این بخش شامل شکلدهي ،رهنموددهي و انتقال مهار محرک ،زنجيرهسازي و شيوههاي آموزش
مهارتهاي رفتاري است .بخش دوم به شيوههاي افزایش رفتار مطلوب و كاهش رفتار نامطلوب ميپردازد و شامل چهار
فصل است .در بخش سوم به شيوههاي تغيير رفتارهاي پيچيده پرداخته شده است كه مشتمل بر پنج فصل است .این
كتاب در درسهاي روشهاي تغيير رفتار مقدمهاي بر روشهاي رواندرماني ،روانشناسي باليني ،تحليل رفتار كاربردي و
مدیریت رفتار كاربرد دارد
 .422لطيفي ،سعيد .طراحي آموزشي با تأکيد بر الگوي مريل همراه با مثالهاي کاربردي .تهران  :آواي نور.
152 .1395ص .رقعي .شابک ۹786۰۰۳۰۹۲۲۹7 :
مخاطب:معلم /دانشجو معلمان /هنرآموز /سایر كارشناسان 
کلماتکليدي :طراحي آموزشي ،الگوي مریل ،برنامه ریزي درسي 
چکيده:یکي از نقاط ضعف در نظامهاي آموزشي نحوه طراحي كتابهاي درسي است .كتابي كه پيش رو دارید یک
راهنما براي طراحي آموزشي كتابهاي درسي و انواع محتواهاي دیجيتال است .دیوید مریل یکي از نظریهپردازان در
زمينه طراحي آموزشي است ،در این كتاب ابتدا تاریخچه اي از طراحي آموزشي ارائه شده و سپس مباني نظري این الگو
تشریح شده است ،در ادامه الگوي مریل بهعنوان یکي از الگوهاي طراحي آموزشي شرح داده شده است.
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.423كنعاني ،مصطفي /قائمي ،مهدي /طبري مقدم ،جواد .طراحيآموزشيويادگيري .تربت حيدریه  :افرا تربت.
128 .1395ص .وزیري .شابک ۹786۰۰۹5۹۱۹78 :
مخاطب:معلم 
کلماتکليدي :برنامهریزي آموزشي ،نظامهاي آموزشي ،یادگيري 
چکيده:كتاب پيشرو ،به منظور آشنایي با اصول و فرایندهاي طرح و برنامهریزي نظامهاي درسي و آموزشي نگاشته
شده است .اهداف آموزشي ،راهبردهاي انگيزشي و شناختي ،محتوا و روشهاي آموزشي ،رسانه آموزشي ،ارزشيابي و
الگوهاي طراحي آموزشي از جمله مباحث مطرح در این كتاب است.
.424فولر ،سوزان .مجموعه كتابهاي زندگي مثبت :فراترازانگيزه .مهسار مشتاق .تهران  :ابوعطا128 .1395 .ص.
رقعي .شابک ۹78۹64۱7۰۲۰۹۲ :
مخاطب:معلم /مدیر 
کلماتکليدي :روانشناسي ،رهبران توسعه ،مدیریت 
چکيده:این كتاب ویژه رهبراني است كه ميخواهند محيط كار سالمي بسازند كه به رشد و پيشرفت بينجامد .در این
مطالعه با بيان داستانها و نمونههاي واقعي ،دو مدل انگيزشي معرفي ميشود كه یک مدل بيانگر علمي جدید است و
مدل دیگر پركاربردترین مدل مدیریتي در سراسر جهان .در هر دو مدل رفتارها و زباني به رهبران آموزش داده ميشود
كه به رشد و بازدهي بيشتر و موفقيت زیردستانشان كمک ميكند .این درحالي است كه در هر دو مدل تعامل مستقيم با
كاركنان نياز است.
.425كرامتي ،محمدرضا /اوركي جلکاني ،فاطمه .فرازوفرودهاياولينسالتدريسدرکالسدرسبزرگساالن.
تهران  :زندگي شاد64 .1395 .ص .رقعي .شابک ۹786۰۰8۳77۰۹۲ :
مخاطب:معلم /دانشجو معلمان 
کلماتکليدي :تدریس اثربخش ،یادگيري 
چکيده:این اثر خاطرات معلمي جوان از اولين سال تدریس به بزرگساالن را در برمي گيرد كه مشکالت موجود در امر
یاددهي یادگيري و مسائل رفتاري فراگيران را بررسي و به ریشهیابي آنها ميپردازد و راههایي را براي یاددهي مؤثر
پيشنهاد ميدهد.
 .426وداد مفرد ،مرجان .فرديت قوام يافته .تهران  :سيب صادق(ع)88 .1395 .ص .پالتویي .شابک:
 ۹786۰۰۹5۰7۱77
مخاطب:والدین /معلم /مشاور 
کلماتکليدي :مسائل زنان ،شيوه زندگي ،آموزش خانواده ،مهارتهاي ارتباطي 
چکيده  :اثر حاضر ،حاصل تجربيات مددكاري اجتماعي است كه سالهاي متمادي در زندانها و مراكز مشاوره
مددجویان را راهنمایي كرده است .مؤلف درصدد است با آسيبشناسي معضالت موجود در جامعه راههایي را براي تغيير
شيوه زندگي و انتخاب درست براي رسيدن به موفقيت ارائه دهد.
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.427خانپور هرسمي ،حميدرضا /فرجي ارمکي ،اكبر .فنبيانوسخنوري،قابلاستفادهمعلمين،اساتيد،مجريان،
وکالو....تهران  :آثار فکر208 .1395 .ص .وزیري .شابک ۹786۰۰74۹۲۳۹۰ :
مخاطب:معلم /دانشجو معلمان /سایر كارشناسان 
کلماتکليدي :سخنراني ،مهارتهاي ارتباطي ،علم بيان 
چکيده:یکي از ابزارهاي مهم اطالع رساني ،زبان است .این كتاب به سير تحول سخنوري و مراحل اصلي آن ميپردازد و
به مخاطب مي آموزد چگونه از طریق یادگيري اصول فن كالم با دیگران ارتباط برقرار كند .در واقع ،تمامي نکتهها و
شيوههایي را بيان ميكند كه یک سخنران باید بداند و براي جلب توجه شنونده انجام دهد.
.428رایان ،فرانک .كتابهاي داميز ،كاربردي و سودمند :قدرتاراده .Dummies Forپروانه شاهيننژاد .تهران :
آوند دانش182 .1395 .ص .رقعي .شابک ۹786۰۰7۰۲۲84۹ :
مخاطب:معلم /دانشجو معلمان 
کلماتکليدي :موفقيت ،خویشتنداري ،روانشناسي 
چکيده  :انسانها این قابليت را دارند كه اهداف ارزشمندشان را براي سالها حفظ و پيگيري كنند .بيشتر
وقتهادست یافتن به اهداف به بهاي سركوب اميال آني و تقویت اراده ميسر ميشود .كتاب حاضر شناخت بهتري از قدرت
اراده و به كارگيري آن به مخاطب ارائه ميكند و ضمن بيان روانشناسي خویشتنداري ،فواید خودانگيزشي را شرح
ميدهد و تمرین عادتهاي خوب را توصيه ميكند.
.429ابوطالبي ،شهرام .گاماولمسيررشد.تهران  :كيان افراز274 .1395 .ص .رقعي .شابک ۹786۰۰۹645۹6۱ :
مخاطب:مربي /معلم /مشاور 
کلماتکليدي :روانشناسي ،خودسازي ،آموزش خانواده 
چکيده:آموختن مهارتهاي زندگي كمک ميكند با فراگيري اصول و قوانين درست زیستن در زندگي امنيت بيشتري
داشته باشيم .كتاب حاضر ضمن بررسي ناهنجاريهاي جامعه كنوني به مسئله آموزش در خانواده و چگونه تربيت كردن
فرزندان ميپردازد و با یادآوري پيامدهاي رفتارهاي غلط اجتماعي ،مهارتهاي رفتاري فردي و اجتماعي و نحوه صحيح
زندگيكردن را گام به گام ميآموزد.
گنجينهمعنويت(پانصدپندحکيمانهدربارهيپنجاهصفتانساني).تهران :

.430انصاري ،سپهر /گلزار ،عصمت.
پرنيان اندیش156 .1394 .ص .جيبي .شابک ۹786۰۰۹4۰۰۳۹۳ :
مخاطب:معلم 
کلماتکليدي :صفات انساني ،ارزشهاي اخالقي ،اندیشه و تفکر 
چکيده:این كتاب پندهاي حکيمانه و آموزههاي حياتي براي انسانهاي امروزي در بر دارد و ميكوشد با ارائه تلفيقي
متناسب از سخنان اندیشمندان ایراني و غي رایراني ،مخاطب را بدون خستگي و در قالب تبيين گروهي از برجستهترین
صفات انساني به تفکر ،بازنگري و قضاوت در خویش وادارد .نویسنده  50صفت مثبت و منفي مانند آزادي ،اعتماد ،ایمان،
بخشندگي ،تجربهاندوزي ،تنبلي ،چاپلوسي ،حسادت ،خشونت ،راحتطلبي و . .. .را كه با  21حرف الفبا شروع شده است
به ترتيب بيان كرده است.
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 .431فضليخاني ،منوچهر .لذت يادگيري :رويکردها و روشهاي فعال و اکتشافي در آموزش .تهران  :مؤسسه
فرهنگي مدرسه برهان252 .1395 .ص .وزیري .شابک ۹78۹64۰8۱۱۳5۱ :
مخاطب:معلم /دانشجو معلمان 
کلماتکليدي :راهنماي تدریس ،مواد و روشهاي آموزشي ،یادگيري فعال 
چکيده :آموزش و توانمندسازي نيروي انساني محور توسعه و پيشرفت هر سازماني محسوب ميشود .هدف كتاب حاضر
ارتقاي یادگيري و كيفيت بخشي به تعليم و تربيت ،ضمن تبيين رویکرد فعال و اكتشافي است كه در آن ،براي نمونه26 ،
روش تدریس ارائه شده است .كتاب در چهار فصل تدوین شده است كه عبارتاند از :مفهوم و تعریف یادگيري؛ طراحي
آموزشي؛ بحثهاي نظري روشهاي تدریس؛ روش تدریس فعال ،اكتشافي و مشاركتي .البته فصل چهارم مهمترین بخش
كتاب است و خود دو بخش دارد :معرفي ساختار و روش ،و اجراي نمونة تدریس در درسهاي گوناگون .در این فصل
نمونههاي كاربردي بسياري آمدهاند.
.432مرزوقي ،رحمتاله .مبانيواصولتعليموتربيتبانگاهيبهتحوالتدورانمعاصر.تهران  :آواي نور.1395 .
184ص .وزیري .شابک ۹786۰۰۳۰۹۱8۲5 :
مخاطب:معلم /دانشجو معلمان 
کلماتکليدي :نظامهاي آموزشي ،تعليم و تربيت ،اصول و مباني ،آموزش و پرورش 
چکيده  :توانایي فراگيري از جمله دالیل اصلي تعليم پذیري و ارائه تعليمات به فراگيران است .این موضوع كه نظام
آموزشي چه رسالت ،وظایف و كاركردهایي دارد ،از منظر جامعهشناسي تعليموتربيت مورد بررسي قرار ميگيرد .كتاب
حاضر در  10فصل به مفهومشناسي و ضرورت تعليموتربيت ،مباني ،اهداف و اصول ،ابعاد و نظریههاي انتقادي
تعليموتربيت و همچنين چالشهاي تربيت در دوران معاصر پرداخته است ،سپس در ادامه به نقش تعليموتربيت مجازي
كه رویکردي در زمينه تربيت شهروندالکترونيک است ،ميپردازد.
.433مرزوقي ،رحمتاله /كشاورزي ،فهيمه /نوروزي ،نصراله .مبناومعنايبرنامهدرسيپنهان:نگاهينوبهانواع
برنامههايدرسي.تهران  :آواي نور204 .1395 .ص .وزیري .شابک ۹786۰۰۳۰۹۲۲7۳ :

مخاطب:دانشجو معلمان /سایر كارشناسان 
کلماتکليدي :برنامه ریزي درسي ،آموزش و پرورش ،یادگيري 
چکيده:درباره مفهوم برنامه درسي پنهان دیدگاه هاي متنوعي وجود دارد .در این كتاب تعریف جامعي از آن بر اساس
بنيادها و بنيانهاي فلسفي و نظري ارائه شده است .رویکردها و مواضع مرتبط با آن به شکل دستهبندي مطرح و روند
توسعه و تحقيقات این مفهوم در رشته مطالعات برنامه درسي در كشور بررسي شده است.
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.434پيروز ،مجتبي .مجموعهمقاالتمديريتمدرسه:ارايهمشکالتآموزشي،راهکارهاوراهبردها .تهران :
سخنوران280 .1394 .ص .وزیري .شابک ۹786۰۰۳8۳۱۲۹۲ :
مخاطب:معلم /مدیر 
کلماتکليدي :مدیریت آموزش و پرورش ،آموزش ،یادگيري 
چکيده:مدیریت مدرسه و كالس درس از مهمترین بخشهاي آموزش در مدرسه است .كتاب حاضر با توجه كردن به
این مهم ،حدود هشت مقالة تحقيقي را به تفصيل شرح ميدهد و یافتهها و پيشنهادهاي آن ها را ميآورد .بعضي از این
مقاالت عبارتاند از :بررسي رابطة چندگانة عزت نفس ،جرئتورزي و خودكارآمدي دانشآموزان دختر با كمالگرایي
والدین ،بررسي موانع مشاركت اوليا با مدرسه ،بررسي امکانات و مشکالت تحصيلي دورة ابتدایي ،بررسي ميزان شناخت
معلمان دورة ابتدایي از اختاللهاي یادگيري ،و ارتباط خوشنویسي با نمرات امال .نویسنده در انتهاي كتاب قوانين
وشرایط مؤثر در یادگيري ،موانع یادگيري و نکاتي دربارة مدارس چندپایه و راهحل بعضي مشکالت آنها را آورده است.
 .435ک.هوي ،ویِن /ج.ميسکِل ،سيسل .علوم تربيتي :مديريت آموزشي :نظريه ،تحقيق و کاربرد .سليماني ،نادر،
صفري ،محمود ،نظري ،سيدمرتضي .تهران  :سمت768 .1394 .ص .وزیري .شابک ۹786۰۰۰۲۰۲۱4۹ :
مخاطب:مدیر 
کلماتکليدي :مدرسهها ،مدیریت و سازماندهي ،تحقيق ،آموزش 
چکيده  :كتاب حاضر ضمن معرفي و تحليل مفاهيم ،اصول ،نظریهها و نتایج تحقيقات جدید مدیریت آموزشي،
زمينههاي كاربرد آنها را نيز در سازمان هاي آموزشي فراهم كرده است .مؤلفان ابتدا به مرور دقيق و عميق سير تفکر و
تاریخچه نظریات سازماني پرداختهاند و سپس آخرین پژوهشها و نظریهها را به مدیران آموزشي فعلي و آینده عرضه
كردهاند .در ابتداي هر فصل ،یک پيشنگر ي وجود دارد كه فهرستي مختصر از نکات مهم آن فصل است و همچنين در
بخش پایاني هر فصل خودآزمایي مفاهيم اصلي گنجانده شده است.
.436نامور عرباني ،زهرا .مديريتتحولآموزشي.رشت  :بلور80 .1395 .ص .رحلي .شابک ۹786۰۰۳۰64775 :
مخاطب:معلم 
کلماتکليدي :مهارتهاي شغلي ،گروههاي آموزشي ،مدیریت آموزشي 
چکيده:نقش گروه هاي آموزشي به عنوان حلقه اساسي در آموزش و پروش محسوب ميشود .كتاب حاضر در واقع یک
نوع اقدامپژوهي است با هدف فعالسازي گروههاي آموزشي منطقه از طریق ارتقاي مهارتهاي حرفهاي معلمان كه در
شهرستان لنگرود اجرا شده است .ابزار جمع آوري اطالعات از نوع مشاهده ،مصاحبه ،سياهه رفتار ،پرسشنامه و نظرسنجي
است .راهکارهاي چون برگزاري همایش ،كارگاههاي آموزشي ،جلسات هماندیشي ،اجراي جشنواره و طرحها و .. .جهت
فعالسازي اینگونه گروهها در شهرستان بکار بسته شده است.
 .437رجایي ،حميدرضا .مديريت در سياستنامه .بجنورد  :درج سخن214 .1395 .ص .وزیري .شابک:
 ۹786۰۰8445۲7۲
مخاطب:معلم /مدیر 
کلماتکليدي :خدمات كشوري ،سياست ،پژوهش در مدیریت 
چکيده :اثر حاضر ضمن بيان تاریخچه مختصر مدیریت ،اصول و وظایف مدیران را به تفکيک تعریف كرده و مراحل و
روش هاي علمي انجام هر یک را مطرح كرده است .سپس نظریات مؤلف كتاب سياستنامه را در هر مورد بيان كرده و با
نظریات مدیریت نوین تطبيق داده است و به نقد و تفسير آن پرداخته است.
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.438انتظاري ،منيرالسادات /انتظاري ،سيداحمد .مديريتوتأثيرآنبرکيفيتزندگيکاريويادگيريسازماني.
تهران  :خورشيدباران144 .1395 .ص .وزیري .شابک ۹78۹6485۱5۹6۱ :
مخاطب:مدیر 
کلماتکليدي :یادگيري ،نظریههاي آموزش و پرورش 
چکيده:در این پژوهش با در نظر گرفتن سبکهاي رهبري تحولگرا و عملگرا و كيفيت زندگي كاري به عنوان متغير
مستقل و پيش بين و یادگيري سازماني به عنوان متغير وابسته و مالک ،چگونگي ارتقاي ميزان توان ،انگيزش ،فرهنگ
سازماني ارتباط و نوآوري در وزارت آموزش و پرورش بررسي شده است تا به این سؤال پاسخ داده شود كه چه رابطهاي
بين سبکهاي رهبري تحولگرا و عملگرا و كيفيت زندگي كاري با یادگيري سازماني وجود دارد؟
 .439درویشي كلور ،والیت اله .مشاور خوب شما .تهران  :تزكيه114 .1394 .ص .وزیري .شابک:
 ۹78۹64677۱۹۰۱
مخاطب:دانشآموز /معلم 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :روانشناسي ،مهارتهاي رفتاري 
چکيده:توانایي انجامدادن هر كاري در زندگي بستگي به توانایي ها در كنترل سيتم عصبي دارد .اگر زندگي افراد موفق
را در طول تاریخ مطالعه كنيم شاید بتوانيم شيوه هاي كسب موفقيت را به صورت یک قانون در هر زمان هر جا و هر
زمينه اي به كار بگيریم .مؤلف چون مشاور راهنما دست مخاطب را ميگيرد و قدمبهقدم او را براي رسيدن به هدفي واال و
آرامش در زندگي هدایت ميكند.
.440فرهادیان ،مهدي .مشاورمن 100:سؤالاصليشماازکنکور .تهران  :مهر و ماه نو240 .1395 .ص .جيبي.
شابک ۹786۰۰۳۱7۱۳۰5 :
مخاطب:والدین /معلم /مشاور 
کلماتکليدي :آزمونها ،اضطراب ،روانشناسي آموزش و پرورش 
چکيده :داوطلبان كنکور هميشه با سؤاالتي مواجه هستند و به مشاوري نياز دارند .در این نوشتار ،صد سوال منتخب و
اصلي در زمينه كنکور از برنامه ریزي گرفته تا كنترل استرس و تغذیه گردآوري ،واكاوي و پاسخ داده شده است .در جواب
پرسشها ،جنبههاي مختلف بررسي و پاسخهاي عملي و كاربردي ارائه شده است.
 .441پيروز ،مجتبي .معلم ،مدرسه ،دانشآموز :رابطه عاطفي ،سالمت روان و عزتنفس ،سازگاري اجتماعي،
پيشرفتتحصيلي.تهران  :سخنوران174 .1394 .ص .وزیري .شابک ۹786۰۰۳8۳۱75۹ :
مخاطب:معلم /مشاور /دانشجو معلمان 
کلماتکليدي :روانشناسي آموزش و پرورش ،ارتباط غيركالمي ،عزت نفس 
چکيده:ارتباط معلم ،مدرسه و دانشآموز با هم ،در پيشرفت درسي و تربيتي دانشآموزان بسيار مؤثر است .كتاب حاضر
در شش فصل این موضوع را تبيين ميكند .فصل اول با موضوع رابطة عاطفي و معلم ،به ارتباط بين خانه و مدرسه،
پيامدها و راهکارهاي آن ،نقش والدین در مواقع وجود ناسازگاري و راههاي برقراري پيوند عاطفي بين كودک و والدین
ميپردازد .در فصل دوم ،مدرسه و سالمت روان دانشآموز و در فصل بعد موضوع عزت نفس دانشآموز مورد توجه
قرارگرفتهاند .در فصلهاي چهارم و پنجم مدرسه و اضطراب ،و مدرسه و پيشرفت و افت تحصيلي مطرح شدهاند .در فصل
آخر نيز به موضوع سازگاري اجتماعي دانشآموز و مهارتهاي زندگي و طبقهبندي آنها پرداخته شده است.
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مقدمهاي بر برنامهريزي آموزشي و درسي .تهران  :زندگي شاد.

 .442كرامتي ،محمدرضا /عبيداوي ،عبدالجليل.
96 .1394ص .رقعي .شابک ۹786۰۰۹544677 :
مخاطب:معلم /دانشجو معلمان 
کلماتکليدي :برنامهریزي راهبردي ،آموزش و پرورش ،نظامهاي آموزشي 
چکيده :این نوشتار با نگاهي كلي به مفهوم آموزش و پرورش ،فواید و اهداف آن را در جوامع گوناگون بيان ميكند،
تاریخچه ،ضرورت ،انواع و روشهاي برنامهریزي آموزشي را توضيح ميدهد و جایگاه تصميمگيري در برنامهریزي آموزشي
را مشخص ميكند .همچنين به مفهوم برنامهریزي درسي و مراحل آن و عناصر برنامه درسي ميپردازد.
مهارتها و استراتژيهاي مطالعه .تبریز  :درویش100 .1394 .ص .وزیري.

 .443كرماني ،ميرجواد /عبادي ،رویا.
شابک ۹786۰۰7۲6۲55۹ :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :یادگيري ،آموزش 
چکيده  :ریشه اصلي افت تحصيلي بيشتر دانشآموزان ،آشنانبودن آنها با شيوههاي صحيح مطالعه است .این اثر
راهکارهایي را براي آموزش مهارت درسخواندن به مخاطب ارائه ميدهد و نحوه یادداشتبرداري ،بهیادسپاري ،ایجاد
انگيزه و فنون تستزني را ميآموزد.
مهارتهاي مطالعه .محمدجواد نعمتي .تهران  :پل228 .1394 .ص .رقعي .شابک:

 .444بازان ،توني.
 ۹78۹64۹۹4486۹
مخاطب:معلم /سایر كارشناسان 
کلماتکليدي :مهارت هاي مطالعه ،یادگيري ،حافظه 
چکيده  :دربارة تندخواني و تکنيکهاي برتر تقویت حافظه مطالب زیادي نوشتهشدهاند .كتاب حاضر در همين باره
ميكوشد مخاطب را با مهارتهاي مطالعه با كمک نقشهبندي ذهني ،آماده كند .محتواي كتاب در هفت فصل خالصه
شده است :در فصل اول ،نویسنده شگفتانگيز بودن مغز را براي مطالعه گوشزد ميكند .در فصل دوم ،مشکالت و موانع
ذهني ،حسي و فيزیکي مربوط به مطالعه بررسي ميشوند .فصل سوم شامل روشي هشت مرحلهاي به منظور آمادگي براي
مطالعه است .فصل چهارم تندخواني را معرفي ميكند و در فصل ششم تکنيکهاي تقویت حافظه معرفي ميشوند .در
فصل بعد ،موضوع اصلي كتاب كه معرفي و آموزش روش «نقشة ذهني» است مطرح ميشود و در فصل آخر نویسنده
ميكوشد مهارت مطالعه را در مخاطب با استفاده از روش نقشة ذهني متحول كند.
.445محمدي ،مصطفي /پاشوي ،قاسم .مهندسيمجددنظامآموزشيدرقالبپارادايمجديد .مصطفي محمدي،
قاسم پاشوي .تبریز  :عميدي258 .1394 .ص .وزیري .شابک ۹786۰۰64۰8۹58 :
مخاطب:معلم /مدیر /دانشجو معلمان 
کلماتکليدي :برنامهریزي آموزشي ،نظریههاي آموزش و پرورش ،یادگيري 
چکيده:در هزاره جدید كه جهان به سوي جهانيشدن پيش ميرود ،لزوم تغيير و اصالح شيوههاي آموزشي بيشتر
مشهود است .این كتاب با پرداختن به مفاهيم و چارچوبهاي اصالحات آموزشي ،الگوهاي متعددي از ایدههاي جدید
آموزشي و استراتژيهایي براي فرایندهاي كليدي مهندسي مجدد آموزشي و مدیریت ارائه ميدهد و چرایي ضرورت
اصالح امور آموزشي را واكاوي ميكند.
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نابغهغايب:چگونهنخبگانرابهمديريتهايکالنعلومانسانيهدايتکنيم؟.شيراز :

.446بهرامينژاد ،نوازاهلل.
همارا224 .1395 .ص .رقعي .شابک ۹786۰۰68۲۲6۰۰ :
مخاطب:والدین /مشاور /سایر كارشناسان 
کلماتکليدي :آیندهنگري ،علوم انساني ،مدیریت نيروي انساني ،تيزهوشان 
چکيده   :همه ساله ،تعدادي از جوانان برتر و نخبه براي ادامه تحصيل به كشورهاي پيشرفته مهاجرت ميكنند و
بيشترشان همانجا ماندگار مي شوند .مؤلف با توجه به اهميت موضوع ،به آسيبشناسي این پدیده پرداخته است و با
تأكيد بر لزوم فرهنگ سازي درباره ارزش و جایگاه رشته علوم انساني و تحول محتواي آموزشي این رشته راهکارهایي را
ارائه داده است.
نظارتآموزشيکالسدرسمحور(نظارتباليني) .تهران  :مرآت.1395 .

.447عبدالهي ،بيژن .مدارس یادگيرنده:
120ص .وزیري .شابک ۹786۰۰85857۹4 :
مخاطب:معلم /مدیر 
کلماتکليدي :درسپژوهي ،درسمحور ،معلمان 
چکيده  :معلمان مهمترین عامل در باال بردن كيفيت یادگيري دانشآموزان هستند ،كتاب حاضر با توجه به اهميت
توانمندسازي معلمان كشور و افزایش صالحيتهاي حرفهاي آنان تدوین شده است .این كتاب بر اساس چرخه
چندمرحله اي نظارت باليني تاليف شده است .این چرخه شامل ایجاد آمادگي ،نشست قبل از مشاهده ،مشاهده تدریس،
تحليل و تفسير دادهها .. .،و ارزشيابي جامع فرایند و پيگيري رشد و بالندگي معلم ميشود .مخاطبان اصلي این كتاب
مدیران مدارس ،ناظران آموزشي و برنامهریزان و سياستگذاران رشد حرفهاي معلمان هستند.
نقشروشتدريسواخالقمعلمبردانشآموزان.بجنورد  :گسترش علوم

.448هوشنگي ،مجتبي /كریمپور ،مریم.
نوین105 .1395 .ص .وزیري .شابک ۹786۰۰847۰۰5۲ :
مخاطب:معلم /دانشجو معلمان 
کلماتکليدي :راهنماي تدریس ،اخالقي ،مهارتهاي آموزشي ،مهارتهاي رفتاري 
چکيده:یکي از مهمترین ویژگي ها درمورد معلمان ،وجود اخالق در آنان است .كتاب حاضر با تأكيد بر تأثير اخالق
معلمان بر عملکرد دانشآموزان ،ميكوشد با تعریف اخالق ،عوامل مؤثر بر پيشرفت دانشآموزان را در این زمينه گوشزد
كند .كتاب به انواع رابطة معلم و شاگرد ،اهداف آموزشي از نظر بلوم ،بيان الگوهاي تدریس ،و مفاهيم مهم در فعاليتهاي
بعد از تدریس مثل اندازهگيري ،ارزشيابي ،هدف از آن و ارزشيابي تشخيصي اشاره ميكند و در نهایت نيز پيشنهادهایي
كاربردي ارائه ميدهد.
.449قبادي ،حميدرضا /یدالهيخبوشان ،مليحه .نقشمعلمانکارآمددرزمينهآموزشوتربيت.بجنورد  :گسترش
علوم نوین103 .1395 .ص .وزیري .شابک ۹786۰۰847۰۱۰6 :
مخاطب :معلم /دانشجو معلمان 
کلماتکليدي :تفکر خالق ،آموزگاران ،روش تدریس ،اندیشه و تفکر 
چکيده:معلمي را ميتوان سختترین كار ممکن ناميد؛ زیرا براي كسب اعتماد دانشآموزان باید در حد یک روانشناس
بود .كتاب حاضر گوشهاي از تجربيات معلمان را به نمایش ميگذارد و مهارتهاي اداره كالس ،برقراري ارتباط ،فنون
ایجاد انگيزه در یادگيرندگان و چگونگي معلم كارآمد بودن را آموزش ميدهد.
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هايذهنيبرايبچهها،روشيبراي مروربهتردرسها .محمدجواد نعمتي .تهران  :پل.


نقشه
.450بازان ،توني.
118 .1394ص .وزیري .شابک ۹78۹64۹۹44۹۲۰ :
مخاطب:معلم 
کلماتکليدي :مهارتهاي مطالعه ،یادگيري ،اندیشه و تفکر 
چکيده:استفاده از نقشة ذهني براي یادگيري مطالب از روشهاي جدید یادگيري وبه خاطر سپردن محسوب ميشود
كه مي تواند مشکالت ذهني را برطرف كند .كتاب حاضر با پيشنهاد و معرفي ایدة نقشه ذهني به دانشآموزان ،در رفع
مشکالت تحصيلي مثل خوانشپریشي ،به آنها كمک ميكند .كتاب در هفت فصل به مخاطب ميآموزد چگونه :بهتر و
راحتتر مرور كند ،نقشه بندي ذهني را به عادت تبدیل كند و منظم باشد .در فصل چهارم ،نمونههایي براي نقشهبندي
ذهني درسهایي مثل ادبيات ،تاریخ ،انگليسي و جغرافي ارائه ميدهد و در نهایت ،دانشآموز را تشویق ميكند با كاربرد
نقشة ذهني در درسخواندن ،بتواند به امتحانها حمله كند.
هايتدريسونتايجپژوهشهايانجامشده.مشهد  :ارسطو.


نگاهيبهروش
.451خفتهدل ،مسعود /خفتهدل ،رضا.
120 .1395ص .وزیري .شابک ۹786۰۰4۳۲۱۰۹۹ :
مخاطب:معلم 
کلماتکليدي :روش تدریس ،راهنماي تدریس 
چکيده:معلم با آشنایي و شناخت روشهاي تدریس قادر به انتخاب مطلوبترین آنها خواهد بود .فصل اول از كتاب
حاضر به بيان روشها و فنون تدریس ،تفاوت بين تدریس و یادگيري و ارتباط آنها ،و در نهایت عوامل مؤثر در تدریس
پرداخته است .نویسنده در فصل دوم روش تدریس را از نظر مربيان بزرگ تعليم و تربيت ،از جمله جانالک ،روسو ،كانت،
فروبل ،دیویي و مونتهسوري بررسي ميكند .در فصل سوم انواع نظریههاي تربيتي روش تدریس (بنيادگرایي ،پایدارگرایي،
پيشرفت گرایي ،بازسازي و ساخت گرایي) را ميآورد و در فصل بعد روش تدریس را در مکاتب فلسفي بررسي ميكند:
آرمانگرایي ،واقعگرایي ،طبيعتگرایي ،عملگرایي ،وجودگرایي ،پست مدرنيسم و فلسفة تحليلي .در فصل پنجم نيز
روشهاي سنتي تدریس از جمله حفظ و تکرار ،توضيح و سخنراني مورد بحث قرار ميگيرند .در فصل ششم ،ضمن تعریف
تدریس هاي فعال و غيرفعال ،الگوهاي تدریس غير مستقيم و روشهایي مثل اكتشافي ،انفرادي ،نمایشي و حل مسئله
توضيح داده ميشوند .در فصل آخر نيز نتایج تحقيقات داخلي و خارجي ميآید و نویسنده پيشنهادهایي به مخاطب
ميدهد.
 .452علي كریمي /اسماعيل زارعي .هر معلمي مي تواند پژوهشگر باشد :راهنماي عملي اقدامپژوهي براي
معلمان.تهران  :دانژه728 .1395 .ص .رقعي .شابک ۹786۰۰۲5۰۱۲۹5 :
مخاطب:معلم 
کلماتکليدي :آموزش و پرورش ،تحقيق ،پژوهش 
چکيده:كتاب حاضر به صورت فشرده مطالب قابل توجهي را در دو بخش براي اقدامپژوهي معلمان بيان ميكند .در
بخش اول ضمن تعاریف متفاوت اقدامپژوهي ،ویژگيها و جنبههاي مختلف ،چرایي و اهميت اقدامپژوهي و تفاوتها و
تشابهات اقدامپژوهي با دیگر پژوهشها به همراه فرایند اقدامپژوهي بررسي ميشود .بخش دوم اختصاص به گامهاي
اقدام پژوهي و نحوه نگارش آن دارد كه در پایان گام هشتم تحت عنوان اعتبارسنجي و نتيجهگيري ،توصيهها و
پيشنهادهایي ارائه ميشود.
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همراهخوبيابد:بررسيآسيبهايتلفنهمراه .تهران  :كتاب

.453تاجيکاسماعيلي ،سميه /ميرزایي ،محمد.
ابرار80 .1395 .ص .رقعي .شابک ۹786۰۰77۹۰۲74 :
مخاطب:والدین /معلم /مشاور /سایر كارشناسان 
کلماتکليدي :نوجوانان ،مهارتهاي ارتباطي ،روابط اجتماعي 
چکيده :ارزاني خطوط و دسترسي آسان به تلفن همراه در ميان قشرهاي جامعه ،باعث ورود این وسيله ارتباطي به
مدارس ابتدایي و راهنمایي كشور نيز شده است .عدم آگاهي و آموزش نحوه استفاده درست از گوشي همراه در ميان
نوجوانان از پيامدهاي آسيب رسان این پدیده است .در این نوشتار تحقيقي ،تأثير تلفن همراه بر عملکرد تحصيلي ،افت
تحصيلي ،مدگرایي و انضباط فردي دانش آموزان بررسي شده است .همچنين با استناد به دیدگاههاي جامعهشناسي،
تأثيرات این فناوري نوین در زندگي اجتماعي آسيبشناسي شده است.
 .454نيکولز ،مایکل پي ..كليدهاي مدیریت زندگي :هنر گمشده گوش دادن .اكرم كرمي .تهران  :صابرین.1394 .
328ص .رقعي .شابک ۹78۹64۲78575۹ :
مخاطب:معلم 
کلماتکليدي :مدیریت ،روابط اجتماعي ،مهارت هاي رفتاري ،شنيدن 
چکيده:این كتاب در چهار بخش و سيزده فصل تأليف شده است ،نویسنده مخاطب را دعوت ميكند تا به شيوه صحبت
كردن خود فکر كند ،چرا گوش دادن در زندگي این قدر اهميت دارد ،چطور شنونده بهتري شویم و به عمق تجربه گوینده
نفوذ كنيم و چطور مراقب باشيم عادات نادرست ،از كيفيت گوش دادن نکاهد .در انتهاي هر فصل تمرینهایي براي بهبود
مهارت گوش دادن گنجانده شده است.
.455كرامتي ،محمدرضا /همتي ،زهرا .ياددهي،يادگيريدرمدارسابتداييومتوسطه.تهران  :زندگي شاد.1394 .
112ص .رقعي .شابک ۹786۰۰۹5446۳۹ :
مخاطب:معلم 
کلماتکليدي :تدریس اثربخش ،یادگيري فعال 
چکيده:بسياري از موفقيتها ي تدریس در اثر تعامل با همکاران و دانشآموزان به دست ميآید .این كتاب بر اساس
نظریات پذیرفته شدة علمي و تجارب واقعي ،در كالسهاي درس واقعي نوشته شده و به مخاطب كمک ميكند هميشه
در حال یادگيري باشد .در این كتاب بر انتقال دیدگاههاي متفاوت تدریس تأكيد ميشود و شکاف بين تئوري و عمل در
تدریس پُر ميشود .كتاب حاضر در هفت بخش مفهوم جدید یاددهي  -یادگيري ،اصول آن ،برنامه ریزي براي آن ،ارتباط
و عناصر آن ،سبکهاي مدیریتي معلمان و انضباط دروني و بيروني را تشریح ميكند.
.456مرادي ،مسعود /كوالیي ،قدرتاله .يادگيريمشارکتينيازعصرامروز.تهران  :آواي نور168 .1394 .ص .وزیري.
شابک ۹786۰۰۳۰۹۱8۰۱ :
مخاطب:معلم /دانشجو معلمان 
کلماتکليدي :یادگيري ،كالس درس ،نظریههاي آموزش و پرورش 
چکيده:در این كتاب ،ضمن اشاره به مباني جامعهشناختي و نظریههاي یادگيري ،دیدگاههاي موجود در حوزه یادگيري
مشاركتي ارائه شده و پژوهش هایي آورده شده است كه در این زمينه در مناطق مختلف دنيا انجام شده است .به
شيوههاي اجراي یادگيري مشاركتي در كالس درس و مسئوليتهاي معلمان اشاره شده و تأثير این نوع یادگيري بر
زمينههاي مختلف تحصيلي و مؤلفههاي مرتبط با تفکر انتقادي ،خالقيت و انگيزش بررسي شده است.
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.457كرامتي ،محمدرضا /شالباف ،عذرا .يادگيريمشارکتيوپيشرفتتحصيليبارويکردفراشناختي .تهران :
زندگي شاد144 .1395 .ص .رقعي .شابک ۹786۰۰8۳77۰54 :
مخاطب:معلم /دانشجو معلمان 
پايهتحصيلي :پيشدانشگاهي 
کلماتکليدي :كار گروهي ،آموزش و پرورش ،پيشرفت تحصيلي ،فراشناخت ،یادگيري مشاركتي 
چکيده:این كتاب چهارمين جلد از مجموعه "راهنماي كامل و كاربردي مشاركتي" است كه عالوه بر پيشرفت تحصيلي
و علمي دانشآموزان ،تقویت ابعاد شناختي و فراشناختي آنها را نيز مورد توجه قرار داده است .این كتاب به معلمان
نشان ميدهد چگونه مي توانند با كاربرد یادگيري مشاركتي در موضوعات مختلف درسي ،به تعميق یادگيري دانشآموزان
(قوي ،ضعيف و متوسط) كمک كنند و آنها را به سوي خودكنترلي و خودمدیریتي و انضباط دروني سوق دهند .این
كتاب بهعنوان یک الگوي عملي جهت كاربرد در كالس درس استفاده ميشود .گرچه موضوعاتي نظير ریاضيات ،فيزیک،
علوم تجربي و زبانهاي عربي ،انگليسي و فارسي بهعنوان نمونه ،محور مباحث كتاب قرار گرفتهاند اما معلمان دروسي
نظير تعليمات اجتماعي ،هنر ،كار و فنآوري ،دیني و قرآن نيز ميتوانند از مطالب مطرح شده در كالس درس بهره
بگيرند.
.458برگمن ،جان /سمز ،ارون .مجموعه كتابهاي مدارس یادگيرنده :يادگيريمعکوس .محمد عطاران ،مریم فرحمند
خانقاه .تهران  :مرآت160 .1395 .ص .وزیري .شابک ۹786۰۰7۹77۳47 :
مخاطب:معلم 
کلماتکليدي :یادگيري ،نظریههاي آموزش و پرورش ،تعليم و تربيت 
چکيده  :این كتاب ،داستان تحول چند علم را توصيف ميكند كه یادگيري معکوس را تجربه كردهاند .شيوه
معکوسكردن كالس همزمان معلم ،دانشآموز و مدرسه را تغيير ميدهد و بر پایه فرديكردن یادگيري استوار است.
مؤلفان ضمن معرفي كالس معکوس و مؤلفههاي آن ،مسيرهاي مختلف پيادهكردن آن را با مثالهاي عيني در كالس
درس ارائه ميدهند.
.459حسنينژادمغني ،محمود /حسيني ،سيدرئوف .يادمتورافراموش!:مهارتتقويتحافظه.قم  :مؤسسه آموزشي
و پژوهشي امام خميني(ره)80 .1395 .ص .رقعي .شابک ۹78۹644۱۱۹774 :
مخاطب:والدین /دانشآموز /معلم /مشاور 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :حافظه ،تقویت توجه ،راهنماي آموزشي 
چکيده :حافظه و تقویت آن از موضوعاتي است كه به خصوص در دوران تحصيل اهميتي بسيار دارد .كتاب حاضر مي
كوشد در سه فصل دربارة این موضوع صحبت كند .فصل اول «حافظهشناسي» است كه مراحل و طبقهبنديهاي حافظه و
راههاي جلوگيري از آسيب شناسي آن را مطرح كردهاست « .اصول پرورش حافظه و عوامل مؤثر بر بهبود و تقویت آن» در
فصل دوم آمدهاند و در بينآن ها به تغذیة مناسب ،و سالمت جسمي و رواني اشاره شده است .در فصل سوم نيز
تکنيکهاي تقویت حافظه و استفاده از یادیارها مطرح شدهاند .درسهایي مثل بسط معنایي ،تمرین بازیابي و پس ختام
در این قسمت شرح داده شدهاند.
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حلقدرتمندبرايتمامچالشهايکالسدرس) .مرتضي

وضعدشوارتدريس(  10
راه

.460پترسون ،كتي 55 .
عباسي ،امين براتيان ،فریده خدادادي اندریه .مشهد  :ارسطو180 .1395 .ص .وزیري .شابک ۹786۰۰4۳۲۰۰۹۲ :
مخاطب:والدین /معلم 
کلماتکليدي :تربيت معلم ،روش تدریس ،راهنماي آموزشي 
چکيده:در این جستار با بررسي مشکالت تدریس در مدارس ،به معرفي و شرح راهحلهاي قدرتمند براي تقویت آموزش
مؤثر با تأثيرپذیري صحيح و گسترش دانش و افزایش مهارتهاي دانشآموزان پرداخته ميشود .شناخت ویژگي
دانشآموزان و بهرهمندي از تدریس متنوع و نيز استفاده از كتاب هاي مصور براي تدریس ،از فنوني هستند كه در كتاب
درباره آنها توضيح داده شده است.
 .461رشيدي یکتا ،علي .مشاوره و برنامهریزي 7 :گام طاليي براي موفقيت در تحصيل :ويژه دانشآموزان همه
مقاطعتحصيلي.تهران  :تسلط72 .1394 .ص .رقعي .شابک ۹786۰۰۹4۹۱74۲ :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :راهنماي آموزشي ،مهارتهاي مطالعه 
چکيده:مطالعه آداب و قوانيني دارد كه اجراي هر یک از آنها در افزایش بازدهي مطالعه نقش مؤثر دارد .در این كتاب،
اصول مطالعه به هفت گام تقسيم شدهاست .گام اول قواعد مطالعه ،گام دوم روشهاي مطالعة صحيح دروس(شامل
اطالعاتي دربارة روش هاي مطالعة دروس عمومي و اختصاصي) ،گام سوم روش هاي یادگيري مؤثر دروس ،گام بعدي
روشهاي مدیریت زمان ،و بعد از آن روشهاي افزایش و تقویت تمركز (شامل تمرینهایي ساده براي افزایش و تقویت
تمركز) ،گام ششم مهارت هاي مورد نياز در زمان برگزاري امتحانات در طول سال تحصيلي و در نهایت نيز مهارتهاي
موردنياز در زمان برگزاري آزمونهاي چهارگزینهاي (شامل روشهایي براي تستزني موفق).

فلسفهومنطق 
الترسلفيامتناعالتسلسل .قم  :آیين محمود100 .1395 .ص .رقعي .شابک:

اصطناع 

.462اسد عليزاده ،اكبر.
 ۹786۰۰7۲66۱۱۳
مخاطب:معلم 
کلماتکليدي :فلسفه دین ،علم كالم 
چکيده :بر اساس اصل امتناع التسلسل در فلسفه بسياري از مباحث نظير محال بودن تسلل علل نامتناهيه اثبات مي
شود .اثر حاضر به تحقيق در دو بخش« قياس اقتراني و قياس استثنایي» و در راستاي اهميت مسأله امتناع التسلسل در
مباحث كالمي نگاشته شده است.
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.463معتمدي ،اسفندیار .فارابي(معلمثاني).تهران  :مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان192 .1395 .ص .وزیري .شابک:
 ۹78۹64۰8۰8۹6۲
مخاطب:معلم 
کلماتکليدي :فلسفه ،ادبيات نوجوانان ،فيلسوف 
چکيده:در این كتاب از دانشمندي سخن به ميان ميآید كه براي آموختن از شرق (تركستان) به آن سوي غرب (مصر و
شام) سفر كرد و در پاي سخن بزرگ ترین استادان زمان نشست و انواع معارف زمان را كسب كرد او فارابي معروف به
معلم ثاني است .كتاب پيش رو شامل پنج فصل است .در فصل اول كلياتي درباره فارابي و فلسفه مطرح شده است .فصل
دوم و سوم به معرفي آثار و كتاب هاي فارابي مي پردازد و در فصل سوم و چهارم آرا و نظرات فارابي و همچنين آرا و
نظرات دیگران درباره فارابي مطرح ميگردد و هر فصل با تصویرسازي همراه است.
 .464فالح ،حميده .کاربرگ منطق دهم (انساني) .تهران  :مبتکران52 .1395 .ص .رحلي .شابک:
 ۹78۹64۰7۲554۲
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :دهم ،انساني 
کلماتکليدي :تمرینها ،پرسشها 
چکيده:با استفاده از كاربرگها ميتوان ظرفيت یادگيري ،ميزان مهارت و توانمندي دانشآموزان در سطوح مختلف را
ارزشيابي كرد .در این كاربرگ ضمن رعایت حيطههاي مختلف یادگيري مانند دانشي ،حركتي و مهارتي ،انواع پرسشهاي
چهارگزینهاي ،تشریحي ،كوتاه پاسخ و جاي خالي با منبع قرار دادن كتاب درسي طراحي شده است.
 .465محمدزاده ،غالمرضا .مدخل علم منطق .مشهد  :تدبر در قرآن و سيره496 .1395 .ص .وزیري .شابک:
 ۹786۰۰8۳۹7۰6۹
مخاطب:معلم /سایر كارشناسان 
کلماتکليدي :اندیشه و تفکر 
چکيده:هر علمي بر پایههایي استوار است كه در خود آن علم بررسي نميشوند بلکه آنها را باید در فلسفه آن علم یافت.
نوشتار حاضر ميكوشد با بررسي مباحث برونمنطقي در قالبهاي درسي افقهاي تازهاي در ضرورت و اهميت فراگيري
علم منطق باز كند .در این راستا درباره چيستي علم و اقسام آن ،چيستي تفکر ،جهل و منطق بحث ميكند و به ساختار و
جایگاه علم منطق ،سير تاریخي و تحوالت آن و چرایي نياز به منطق ميپردازد.
.466حجازیان ،اصغر .مجموعه رشادت :منطقدهمآيش .تهران  :مبتکران /پيشروان140 .1395 .ص .رحلي .شابک:
 ۹78۹64۰7۲5۹۱7
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :دهم 
کلماتکليدي :راهنماي آموزشي ،پرسشها ،تمرینها 
چکيده:دانشآموز با مطالعه این كتاب ،با مباحث هر درس آشنا ميشود و با جوابدادن به تمرینهاي مناسب بر آنها
اشراف پيدا ميكند .پرسشهاي تشریحي جامع و چهارگزینهاي نيز براي تثبيت بيشتر مطالب در هر درس آمده است.
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 .467نصيريكاشاني ،حميد .ميکروطبقهبندي :منطقدهم .تهران  :بينالمللي گاج120 .1395 .ص .رحلي .شابک:
 ۹786۰۰۳5۹4۰4۳
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :دهم 
کلماتکليدي :تمرینها ،پرسشها ،آزمونها ،پاسخها 
چکيده:در این راهنماي آموزشي مطالب درسي بهطور كامل ارائه شده است .در پایان هر درس تستهاي مرتبط با آن
براي ارزیابي دانشآموز از ميزان آموختههاي خود آمده است .تستها به صورت سطحبندي از ساده به دشوار طراحي
شدهاند .در بخش پاسخنامه تشریحي ،براي برخي پرسشها نکتهها و تذكرهایي یادآوري شده است.

فيزيک 
  .468اكبري ،محمد /برادران ،اميرحسين /جعفري ،مليحه /فياض ،رضا /مسننمظفري ،فهيمه /افشين ،مينو .مجموعه
كتابهاي آموزشي :آموزش فيزيک  3سال سوم تجربي .تهران  :شركت انتشارات كانون فرهنگي آموزش.1395 .
168ص .رحلي .شابک ۹786۰۰۰۰۰6۲4۲ :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :سوم ،تجربي 
کلماتکليدي :راهنماي آموزشي ،پرسشها ،پاسخها 
چکيده   :ساختار این كتاب آموزشي مبتني بر كتاب درسي است .مطالب براي هر بخش كتاب درسي با همان نظم
درسها در مدارس ارائه شدهاند .درسنامهها با رویکرد كاربرد آن در سؤالهاي كنکور و امتحان نهایي آورده شده است.
تستهاي منتخب از سؤالهاي كنکور سراسري و آزاد به همراه سؤالهاي تشریحي پرتکرار آورده شده و پاسخهاي كامل
تشریحي و راهحلهاي كوتاه گنجانده شده است.
.469اسدي ،محمد /اكبري ،محمد /برادران ،اميرحسين /فياض ،رضا /مسننمظفري ،فهيمه /مهرور ،سپهر /مينو ،افشين.
مجموعه كتابهاي آموزشي :آموزشفيزيک 3سومدبيرستان(رياضي) .تهران  :شركت انتشارات كانون فرهنگي
آموزش240 .1395 .ص .رحلي .شابک ۹786۰۰۰۰۰7۱۲6 :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :سوم ،ریاضي ـ فيزیک 
کلماتکليدي :راهنماي آموزشي ،پرسشها ،پاسخها 
چکيده :كتاب حاضر ،با رویکرد آموزش مفاهيم اصلي فيزیک منطبق با كتاب درسي طراحي شده است .درسنامهها با
توجه به كاربرد آنها در سؤالهاي كنکورهاي سراسري و آزاد به همراه منتخب سؤالهاي تشریحي امتحانهاي نهایي آمده
است .پاسخ تشریحي و راهحلهاي كوتاه سؤاالت نيز گنجانده شده است.
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 .470اسدي ،محمد /اكبري ،محمد /برادران ،اميرحسين /فياض ،رضا /ميربيگي ،علي /ميرعابدیني ،هومن /مينو ،افشين.
كتابهاي آموزشي :آموزشفيزيک 4چهارمدبيرستان(تجربي) .تهران  :شركت انتشارات كانون فرهنگي آموزش.
372 .1395ص .رحلي .شابک ۹786۰۰۰۰۰84۱۳ :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :پيش دانشگاهي 
کلماتکليدي :مواد درسي ،راهنماي آموزشي ،فيزیک ،آزمون 
چکيده:كتاب پيش رو یکي از مجموعه كتابهاي آموزشي فيزیک پایه چهارم دبيرستان است و رویکرد آن آموزش
مفاهيم اصلي درسها است .مطالب آموزشي براي هر بخش با همان نظم و توالي درسها در مدارس ارائه شده است.
درسنامهها با رویکرد كاربرد آن در سؤالهاي كنکور ،سؤالهاي امتحان نهایي و امتحانهاي مدارس سطح كشور آورده
شده است .در ادامه هر درسنامه تستهاي منتخب از سؤالهاي كنکور سراسري و آزاد به همراه سؤالهاي تشریحي
گنجانده شده است.
 .471اسدي ،محمد /اكبري ،محمد /برادران ،اميرحسين /فياض ،رضا /ميربيگي ،علي /ميرعابدیني ،هومن /مينو ،افشين.
مجموعه كتابهاي آموزشي :آموزشفيزيک 4چهارمدبيرستان(رياضي) .تهران  :شركت انتشارات كانون فرهنگي
آموزش396 .1395 .ص .رحلي .شابک ۹786۰۰۰۰۰8۰7۹ :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :پيش دانشگاهي 
کلماتکليدي :راهنماي آموزشي ،مواد درسي ،فيزیک ،آزمون 
چکيده :كتاب حاضر مکمل آموزشي درس فيزیک پایه چهارم دبيرستان رشته ریاضي است .این كتاب مبتني بر كتاب
درسي و با رویکرد كاربرد آن در سؤالهاي كنکور ،سؤالهاي امتحان نهایي و امتحانهاي سطح مدارس كشور طراحي
شده است .در ادامه هر درسنامه تستهاي منتخب از سؤالهاي كنکور سراسري و آزاد به همراه سؤالهاي تشریحي
منتخب از امتحان نهایي و سؤالهاي پرتکرار گنجانده شده است.
.472كاكو ،ميچيو .آيندهذهن .ماني منوچهري .تهران  :مؤسسه فرهنگي فاطمي320 .1395 .ص .وزیري .شابک:
 ۹78۹64۳۱87۹58
مخاطب:معلم 
کلماتکليدي :فيزیک نظري ،فضا ،هوش 
چکيده:این كتاب به این مسئله ميپردازد كه آیا ذهن از مغز مجزاست یا فرایندي حاصل از آن است و پرده از اسرار
آگاهي ،تلهپاتي ،هيپنوتيزم و رویا بر ميدارد .همچنين درباره امکان پيشرفت در هوش مصنوعي و ارسال كانکتومهاي مغز
با ليزر به سيارات دیگر و شناسایي ذهن بيگانگان بحث مي كند و اختيار و آگاهي را از دیدگاهي كوانتومي مورد كنکاش
قرار ميدهد.
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سؤالهاي

 .473محموديانزابي ،امير /زرینكفش ،حميد /كياني ،مصطفي /مفتاح ،محمدجعفر .سؤالهاي پرتکرار:
پرتکرار فيزيک  1دهم تجربي .تهران  :شركت انتشارات كانون فرهنگي آموزش184 .1395 .ص .رحلي .شابک:
 ۹786۰۰۰۰۰8۱۹۲
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :دهم ،تجربي 
کلماتکليدي :راهنماي آموزشي ،پرسشها ،تمرینها ،پاسخها 
چکيده:این كتاب در برگيرنده درسنامهاي خالصه ،سؤاالت غير محاسباتي ،پرسشها ،مسائل و سؤاالت محاسباتي است.
سؤالها از ساده به دشوار چيده شدهاند و تمام مباحث فيزیک دهم تجربي را پوشش ميدهند .براي دانشآموزان
عالقهمند سؤاالت منتخب مدارس تيزهوشان نيز در بخش ویژهاي گنجانده شده است .پاسخ تشریحي تمام سؤاالت در
آخر آمده است.
 .474محموديانزابي ،امير /زرینكفش ،حميد /كياني ،مصطفي /مفتاح ،محمدجعفر .مجموعه سؤالهاي پرتکرار:
سؤالهايپرتکرارفيزيک 1دهمرياضي .تهران  :شركت انتشارات كانون فرهنگي آموزش224 .1395 .ص .رحلي.

شابک ۹786۰۰۰۰۰8۲۱5 :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :دهم ،ریاضي ـ فيزیک 
کلماتکليدي :راهنماي آموزشي ،پرسشها ،تمرینها ،پاسخها 
چکيده:در این كتاب كمکدرسي ،بعد از ارائه طرح درس ،برنامه مطالعاتي و صفحه ارزیابي پيشرفت تحصيلي طراحي
شده است .سؤالها از ساده به دشوار چيده شده اند و مشخص شده هر سؤال مربوط به كدام صفحه و كدام موضوع كتاب
درسي است .پاسخ تشریحي تمام پرسشها براي رفع اشکال و ارزیابي دانشآموزان آمده است.
 .475اوصانلو ،مهرداد /هاشمي ،مهدي .سي صدو شصت درجهي فيزيک  3مرجعي براي  100و بيشتر از 100
(رشتهتجربي).تهران  :مهر و ماه نو388 .1395 .ص .رحلي .شابک ۹786۰۰۳۱7۱۱۹۰ :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :سوم ،پيش دانشگاهي 
کلماتکليدي :آزمونها ،تمرینها ،پرسشها 
چکيده:براي رسيدن به هر هدفي نهایت تالش الزم است .موفقيت در كنکور سراسري نيز عالوه بر پشتکار نيازمند
مطالعه منبع كامل و رساست .در این كتاب براي آشنایي مخاطب با زوایاي جدید و پنهان كتاب درسي فيزیک ،مباحث
در قالب درسنامههایي ارائه شده و سؤالها و تستهایي در سطوح مختلف طراحي شده است .همچنين تستهاي كنکور
از سال  80تا  94به همراه پاسخهاي تشریحي ضميمه شده است.
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سيصدوشصتدرجهيفيزيک3مرجعيبراي100وبيشتراز(100رشته

.476اوصانلو ،مهرداد /هاشمي ،مهدي.
رياضي).تهران  :مهر و ماه نو480 .1395 .ص .رحلي .شابک ۹786۰۰۳۱7۱۲۰6 :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :سوم ،ریاضي ـ فيزیک 
کلماتکليدي :آزمونها ،تمرینها ،پرسشها 
چکيده:در این اثر ،مباحث كتاب درسي مختص رشته ریاضي در قالب درسنامههایي جامع آمده است .تستهاي كنکور
از سال  80به بعد با پاسخهاي تشریحي و سؤاالت امتحانا ت نهایي به صورت تستي گنجانده شده و راهکارها و آزمونهاي
متنوعي براي باال بردن سرعت تستزني و كسب موفقيت هر چه بهتر ارائه شده است.
.477آهنگر ،محمد /كمالي نائيني ،آرمينEQ: .فيزيک()3تجربي .تهران  :بينالمللي گاج68 .1395 .ص .رحلي.
شابک ۹786۰۰۳5۹۲۳۰8 :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :سوم ،تجربي 
کلماتکليدي :تمرینها ،آزمونها ،پاسخها 
چکيده:درسنامه حاضر شامل آموزش عبارتها و مفاهيم كتاب درسي و فرمولها در حجم كم ،ولي پر بازده است.
سؤاالت تركيبي و سؤالهاي امتحان نهایي به همراه پاسخ تشریحي و توضيحات مفهومي ارائه شده است .كاربرد چند رنگ
در متن درسها ،مطالعه و یادگيري آنها را آسان كرده است.
.478آهنگر ،محمد /كمالي نائيني ،آرمينEQ: .فيزيک()3رياضي .تهران  :بينالمللي گاج80 .1395 .ص .رحلي.
شابک ۹786۰۰۳5۹۲۳۲۲ :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :سوم 
کلماتکليدي :تمرینها ،پاسخها ،آزمونها 
چکيده :در هر فصل درسنامه حاضر  ،مطالب به شکل كاربردي و بر اساس شيوه طرح سؤاالت امتحان نهایي دستهبندي
شده و پس از توضيح مطالب درسي ،پرسشهاي مفهومي و تمرینهایي براي تثبيت مطالب ارائه شده است .همچنين
نمونه سؤالهاي امتحان ترم اول و هماهنگ كشوري همراه با پاسخنامه درج شده است.
.479شریفي ،تينا /كرمي ،خدیجه /كراري ،سيدهزهرا .كار و تمرین :فيزيک 1پايهدهمرياضيـفيزيک .تهران :
گلواژه152 .1395 .ص .رحلي .شابک ۹786۰۰۳۳7۲4۱۲ :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :دهم ،ریاضي ـ فيزیک 
کلماتکليدي :تمرینها ،پرسشها ،آزمونها 
چکيده :موثرترین روش براي فهم و تثبيت مطالب آموزشي ،تکرار و تمرین آنهاست .در این كتاب كار نيز ابتدا نکتههاي
كليدي هر مبحث بيان شده و سپس پرسشها و تمرینهاي مرتبط آمده است .همچنين نمونه سؤاالت امتحاني و
آزمونهایي با پرسشهاي دشوارتر نيز ویژه دانشآموزان برتر گنجانده شده است.
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.480شریفي ،تينا /كرمي ،خدیجه /كراري ،سيدهزهرا .كارو تمرین :فيزيک 1پايهدهمعلومتجربي .تهران  :گلواژه.
128 .1395ص .رحلي .شابک ۹786۰۰۳۳7۲4۲۹ :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :دهم ،تجربي 
کلماتکليدي :تمرینها ،پرسشها ،آزمونها 
چکيده :این كتاب كار و تمرین بر اساس یادآوري مطالب هر فصل در قالب تمرینها و نکات آموزشي تدوین شده است.
براي تعميق و تثبيت یادگيري دانشآموزان انواع پرسشها ،مسائل كاملكردني ،جوركردني ،چهارگزینهاي و مسئله
گنجانده شده است و نمونه سؤاالت امتحاني پایان فصل براي ارزیابي بيشتر آورده شده است.
 .481مرادي حقيقي ،حميدرضا /شریعتي بينكالئي ،بهنام .آموزش طبقهبندي شده :فيزيک  1پايه دهم ،رياضي و
فيزيک.تهران  :گلواژه240 .1395 .ص .رحلي .شابک ۹786۰۰۳۳7۲8۱8 :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :دهم ،ریاضي ـ فيزیک 
کلماتکليدي :راهنماي آموزشي ،تمرینها ،آزمونها 
چکيده:كتاب حاضر ،آموزش پيشنياز الزم براي هر درس و مفاهيم آموزشي به همراه مثالهاي متنوع و تمرینهاي
تشریحي و چهارگزینهاي را در بر ميگيرد .نمونه سؤاالت امتحاني ،آزمونهاي غنيسازي و مياننوبت و یاددهي استراتژي
حل مسئله از دیگر بخشهاي كتاب هستند.
.482گلزاري ،محمد /دانشمند مهرباني ،ابراهيم /حاجي سيدجوادي ،پریسا /منوچهري ،هدیه .مجموعه شهاب :فيزيک
10امرياضيفيزيک.تهران  :مبتکران /پيشروان320 .1395 .ص .رحلي .شابک ۹78۹64۰7۲6۲۰4 :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :دهم ،ریاضي ـ فيزیک 
کلماتکليدي :مواد درسي ،راهنماي آموزشي ،آزمونها 
چکيده  :كتاب حاضر مکمل آموزشي درس فيزیک پایه دهم رشته ریاضي-فيزیک ویژه استعدادهاي درخشان و
دانشآموزان ممتاز است .در این كتاب آموزش به روش تمرین است و درسنامه بهصورت خالصه به همراه كليه نکات مفيد
و كاربردي است .پس از درسنامه هر فصل ،چهار مجموعه تمرین گنجانده شده است و در انتهاي كتاب نيز یک آزمون
تشریحي و چهارگزینهاي ارائه شده است.
.483گلزاري ،محمد /دانشمند مهرباني ،ابراهيم /حاجي سيدجوادي ،پریسا /منوچهري ،هدیه .مجموعه شهاب :فيزيک
10امعلومتجربي.تهران  :مبتکران /پيشروان240 .1395 .ص .رحلي .شابک ۹78۹64۰7۲6۲۱۱ :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :دهم ،تجربي 
کلماتکليدي :مواد درسي ،راهنماي آموزشي 
چکيده:كتاب حاضر مکمل آموزشي درس فيزیک پایه دهم ویژه استعدادهاي درخشان و دانشاموزان ممتاز است .در
این كتاب درسنامه به صورت خالصه به همراه كليه نکات مفيد و كاربردي و رابطههاي مفيد براي پاسخگویي به سؤاالت
چهارگزینه اي آورده شده است .پس از درسنامه هر فصل چهار مجموعه تمرین آورده شده است .در انتها یک آزمون شامل
سؤاالت تشریحي و چهارگزینهاي گنجانده شده است.
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.484اكبري ،محمد /شاهملکي ،كاظم /محموديانزابي ،امير /مهرور ،سپهر .مجموعه طبقهبنديشده :فيزيک 3سوم
تجربي.تهران  :شركت انتشارات كانون فرهنگي آموزش260 .1395 .ص .رحلي .شابک ۹786۰۰۰۰۰7775 :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :سوم 
کلماتکليدي :راهنماي آموزشي ،پرسشها ،پاسخها 
چکيده:در این كتاب كمکآموزشي پس از ارائه درسنامه اي كوتاه ،سؤاالتي با در نظر گرفتن نگرش كاربردي كتاب
درسي به صورت طبقهبندي در قالب تست شناسنامهدار ارائه شده است كه شامل سؤاالت كنکور سراسري ،آزاد و كانون
قلمچي است .پاسخهاي تشریحي نيز بر مبناي حل كتاب درسي نوشته شده است.
.485اكبري ،محمد /حسينپور ،مجيد /شاهملکي ،كاظم /محمودي انزابي ،امير /مهرور ،سپهر .مجموعه طبقهبنديشده:
فيزيک  3سوم رياضي .تهران  :شركت انتشارات كانون فرهنگي آموزش304 .1395 .ص .رحلي .شابک:
 ۹786۰۰۰۰۰7۹۲8
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :سوم 
کلماتکليدي :راهنماي آموزشي ،پرسشها ،تمرینها ،پاسخها 
چکيده :در این كتاب ،به سه مبحث كتاب درسي فيزیک؛ الکتریسيته ساكن و جاري ،مغناطيس و القا پرداخته شده
است .سؤالها به صورت طبقهبندي شده و تستهاي شناسنامهدار ارائه شدهاند .پاسخ تشریحي بر مبناي حل كتاب درسي
آمده است .براي كمک به فرایند تستزني نيز راهحل كوتاهتري در نظر گرفته شده است.
 .486احمد ،جوكارIQ: .فيزيک پايه (جلد اول) .تهران  :بينالمللي گاج320 .1395 .ص .رحلي .شابک:
 ۹786۰۰۳5۹۲5۱۳
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :سوم ،پيش دانشگاهي ،ریاضي ـ فيزیک ،تجربي 
کلماتکليدي :آزمونها ،تمرینها ،پاسخها 
چکيده:این كتاب مجموعهاي از پرسش هایي است كه در كنکور سراسري ،خارج از كشور ،آزمایش سنجش المپيادهاي
فيزیک ایران و كتابهاي معتبر جهان طرح شدهاند .پرسشهاي هر فصل از ساده به دشوار دستهبندي شده و پاسخهاي
تشریحي براي رفع استداللهاي نادرست و فهم عميق مطالب آمده است.
 .487سليماني ،عليرضا .سير تا پياز :فيزيک پيشدانشگاهي( .)1تهران  :بينالمللي گاج448 .1395 .ص .رحلي.
شابک ۹786۰۰۳5۹۲۳77 :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :پيش دانشگاهي 
کلماتکليدي :راهنماي آموزشي ،تمرینها ،آزمونها ،پاسخها 
چکيده :این كتاب با رویکرد بررسي و بيان عمقي مطالب كتاب درسي همراه با تمرین و تست تهيه شده است .به این
منظور مفاهيم ا بتدایي تا پيشرفته در محدوده سؤاالت كنکور سراسري بيان شده و در هر بخش مثالها و آزمونهایي
گنجانده شده و پاسخهاي تشریحي هم آمده است.
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فيزيکجامعپيشدانشگاهي(ويژهرشتهتجربي) .تهران  :الگو544 .1395 .ص .رحلي .شابک:

.488خالو ،رضا.
 ۹786۰۰7۹5۰۳۲6
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :پيش دانشگاهي 
کلماتکليدي :آزمونها ،پرسشها ،تمرینها 
چکيده:این اثر شامل درسنامهاي كامل با ذكر نکات آموزشي و روشهاي حل مسئله است .پرسشهاي چهارگزینهاي
كه در آن طرح شده از دوره هاي مختلف كنکورهاي سراسري و آزاد است .تستهاي تأليفي دشوارتر به منظور تسلط
دانشآموز بر مباحث آمده است به همراه آزمونهایي با پاسخهاي تشریحي.
فيزيکجامعپيشدانشگاهي(ويژهرشتهرياضي) .تهران  :الگو600 .1395 .ص .رحلي .شابک:

.489خالو ،رضا.
 ۹786۰۰7۹5۰۳۱۹
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :پيش دانشگاهي ،ریاضي ـ فيزیک 
کلماتکليدي :آزمونها ،پرسشها ،تمرین 
چکيده  :در این كتاب براي آشنایي با روشهاي حل مسائل ،در هر فصل درسنامهاي ارائه شده است .پرسشهاي
چهارگزینهاي برگرفته از كنکورهاي سراسري و آزاد دورههاي مختلف به همراه تستهاي تأليفي و تکميلي بخش عمده
كتاب را شامل ميشود .آزمونهاي چهارگزینهاي با پاسخهاي تشریحي نيز در انتها گنجانده شده است.
 .490پرندوست ،احمد .مجموعه رشادت :فيزيک دهم آماج (رشته رياضي فيزيک) .تهران  :مبتکران /پيشروان.
424 .1395ص .رحلي .شابک ۹78۹64۰7۲57۱۹ :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :دهم ،ریاضي ـ فيزیک 
کلماتکليدي :تمرینها ،پرسشها ،آزمونها 
چکيده :كتاب حاضر از مجموعه رشادت ،شامل كليه مطالب فيزیک دهم رشته ریاضي است .دانشآموزان ابتدا با مباحث
و نکتههاي مهم هر درس آشنا ميشوند و با مثالهایي بر آنها تسلط ميیابند .سپس براي هر مبحث تعدادي تمرین و
پرسشهاي چهارگزینهاي حل ميكنند و با پاسخ به مسائل كنکورهاي سراسري و مقایسه پاسخ خود با پاسخهاي كتاب،
سطح علمي خود را ارزیابي ميكنند.
.491پرندوست ،احمد .مجموعه رشادت :فيزيکدهمآماجرشتهعلومتجربي .تهران  :مبتکران /پيشروان.1395 .
348ص .رحلي .شابک ۹78۹64۰7۲57۰۲ :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :دهم ،تجربي 
کلماتکليدي :تمرینها ،پرسشها ،پاسخها 
چکيده :در این كتاب ،مطالب فيزیک دهم تجربي در سطح پيشرفته ارائه شده است .دانشآموز ابتدا مباحث هر فصل را
مطالعه و سپس به مثالها و تمرینهاي طرحشده ميپردازد .سؤاالت چهارگزینهاي تأليفي و منتخب كنکورهاي سراسري
نيز براي ارزیابي مخاطب در كتاب آورده شده است.

142

کتابنامهدورهدومآموزشمتوسطهشماره16

فهرست توصيفي كتابهاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش متوسطه دوم

 .492محمدپور ،اميرحسن .پرسمان :فيزيک دهم تجربي .تهران  :بينالمللي گاج124 .1395 .ص .رحلي .شابک:
 ۹786۰۰۳5۹۳۰۰8
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :دهم ،تجربي 
کلماتکليدي :پرسشها ،تمرینها ،پاسخها 
چکيده:این دفتر از مجموعه كتابهاي پرسمان است كه براي دانشآموزان رشته علوم تجربي تهيه شده است .طي
درسنامههاي كاربردي ،پس از توضيح درس و بيان نکتههاي كليدي ،سؤاالت امتحاني طرح شده و در بخش بعدي
پاسخهاي تشریحي آمده است.
.493محمدپور ،اميرحسن /كریمي ،علي /حمزهپور ،هادي .سير تا پياز :فيزيکدهمتجربي .تهران  :بينالمللي گاج.
328 .1395ص .رحلي .شابک ۹786۰۰۳5۹۳۳4۳ :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :دهم ،تجربي 
کلماتکليدي :راهنماي آموزشي ،پرسشها ،پاسخها 
چکيده:مفاهيم كتاب درسي با استفاده از مثالهاي متنوع و تستهاي آموزشي به همراه پاسخهاي تشریحي آموزش
داده شده است .پرسشهاي چهارگزینهاي طبقهبندي شده با پاسخهاي تشریحي ،پرسشهاي كنکورهاي سراسري داخل و
خارج و پرسشهاي امتحاني از موارد ارائه شده در این كتاب هستند.
 .494محمدپور ،اميرحسن .پرسمان :فيزيک دهم رياضي .تهران  :بينالمللي گاج164 .1395 .ص .رحلي .شابک:
 ۹786۰۰۳5۹۳۰۱5
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :دهم ،ریاضي ـ فيزیک 
کلماتکليدي :تمرینها ،پرسشها ،پاسخها 
چکيده:این اثر از مجموعه كتابهاي پرسمان مختص دانش آموزان رشته ریاضي است كه هر درس كتاب درسي به
صورت كامل شرح داده شده است .براي فهم و تثبيت بيشتر ،سؤاالتي طراحي شده و به صورت تشریحي پاسخ آن آمده
است.
.495محمدپور ،اميرحسن /كریمي ،علي /حمزهپور ،هادي .سير تا پياز :فيزيکدهمرياضي .تهران  :بينالمللي گاج.
408 .1395ص .رحلي .شابک ۹786۰۰۳5۹۳۳۲۹ :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :دهم ،ریاضي ـ فيزیک 
کلماتکليدي :راهنماي آموزشي ،تمرینها ،پاسخها 
چکيده :در كتاب اول از این مجموعه ،هر فصل به چند قسمت تقسيم شده و در هر بخش موضوعاتي بررسي شدهاند كه
ارتباط بيشتري با هم دارند .مفاهيم با زباني ساده و علمي ابتدا با ذكر مثالهاي مقدماتي بيان شده و در ادامه مثالهاي
تشریحي و تستها آمده است .كتاب دوم ،مجموعه تستها را با پاسخهاي تشریحي در بر دارد و كتاب سوم شامل سؤاالت
تشریحي به همراه پاسخ است.
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فيزيکدهمسهبعديويژهرشتهتجربي.تهران  :الگو.1395 .

.496خالو ،رضا /یعقوبي ،سيروس .كتابهاي سهبعدي:
340ص .رحلي .شابک ۹786۰۰7۹5۰4۱8 :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :دهم ،تجربي 
کلماتکليدي :تمرینها ،پرسشها 
چکيده:این كتاب از مجموعه كتابهاي سه بعدي ،بر اصول آموزش كامل و مفصل ،تمرینهاي تشریحي و پرسشهاي
چهارگزینه اي استوار است .مطالب هر فصل به ترتيب كتاب درسي آمده و با استفاده از توضيحات ضروري ،پرسشهاي
مفهومي و مثالهاي متنوع تشریحي و تستي مطرح شدهاند .آزمونهایي نيز براي مرور مطالب و سنجش توانایي گنجانده
شده است.
 .497ایرواني ،حسين .مجموعه مرشد :فيزيک دهم کيميا رشته علوم تجربي .تهران  :مبتکران /پيشروان.1395 .
480ص .رحلي .شابک ۹78۹64۰7۲6۱۲۹ :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :دهم ،تجربي 
کلماتکليدي :راهنماي آموزشي ،پرسشها ،تمرینها ،پاسخها 
چکيده:این اثر ،شامل درسنامهاي است كه ضمن پوششدادن مفاهيم كتاب درسي ،تستهاي آموزشي را نيز در بر
دارد .پرسشهاي چهارگزینهاي و پرسشهاي كنکور سراسري سالهاي اخير ،آزمونهاي پایان فصل براي ارزیابي عملکرد
دانشآموزان و پاسخنامه تشریحي همراه با نکتههاي كليدي از دیگر بخشهاي كتاب هستند.
.498آهنگر ،محمد /احمدي ،سعيد .ميکروطبقهبندي :فيزيکدهمويژهرشتهرياضي.تهران  :بينالمللي گاج.1395 .
448ص .رحلي .شابک ۹786۰۰۳5۹۳8۱7 :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :دهم ،ریاضي ـ فيزیک 
کلماتکليدي :تمرینها ،پرسشها ،آزمونها 
چکيده:فيزیک از درس هاي دشواري است كه در صورت ارتباط برقرار نکردن با مفاهيم آن ،نتيجه مطلوبي در امتحانات
حاصل نميشود .در این كتاب كمک آموزشي سعي شده براي بازدهي بيشتر مطالب با بيان مفهومي و هدفمند عرضه شود.
پس از هر درسنامه تستهایي ساده و سپس تستهاي مکمل ،محاسباتي و خالقانه آمده .در پایان هر فصل پاسخنامه
تشریحي در نظر گرفته شده است.
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.499عليدوست ،ابوالفضل /عسکري ،حسين /هاشمينسب ،سيدمحمد /حنيفي ،سيدحسين /دیاركجوري ،پوریا .مجموعه
كتابهاي عالمه حلي :فيزيک دهم ،رشته تجربي ،ويژه استعدادهاي درخشان .تهران  :حلي400 .1395 .ص.
رحلي .شابک ۹786۰۰7755464 :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :دهم ،تجربي 
کلماتکليدي :راهنماي آموزشي ،مواد درسي ،استعدادیابي 
چکيده:این كتاب عالوه بر اینکه سرفصلها و موضوعات درسي فيزیک دهم را بهطور كامل پوشش ميدهد موضوعاتي
فراتر را نيز ویژه استعدادهاي درخشان دربردارد .این مجموعه شامل مثالهاي حلشده متعدد در كتاب ،تمرینهاي
تشریحي ایدهمند ،سؤاالت المپياد و آزمونهاي فصل است و همچنين محتواي مجازي همراه كتاب در قالب نرمافزار ویژه
موبایل بارگذاري شده است كه در طول سال تحصيلي بهروزرساني ميشود.
.500عليدوست ،ابوالفضل /عسکري ،حسين /هاشمينسب ،سيدمحمد /حنيفي ،سيدحسين /دیاركجوري ،پوریا .مجموعه
كتابهاي عالمه حلي :فيزيک دهم ،رشته رياضي ،ويژه استعدادهاي درخشان .تهران  :حلي508 .1395 .ص.
رحلي .شابک ۹786۰۰7755488 :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :دهم ،ریاضي ـ فيزیک 
کلماتکليدي :راهنماي آموزشي ،مواد درسي ،فيزیک 
چکيده:كتاب حاضر آموزش فيزیک در امتداد كتابهاي دوره متوسطه اول است كه با هدف آموزش عميق و مفهومي
نگاشته شده است .این كتاب عالوه بر پوشش دادن سرفصلها و موضوعات درسي موضوعاتي فراتر از كتاب درسي را به
دانشآموزان استعدادهاي درخشان ارائه ميدهد .نویسندگان در این مجموعه تمرینهاي تشریحي و ایدهمند ،تستهاي
متنوع از كنکورهاي سراسري و تستهاي تاليفي نکتهدار ،سؤاالت المپياد و آزمون فصل را گنجاندهاند .همچنين محتواي
مجازي همراه كتاب در قالب نرمافزار ویژه موبایل ارائه ميشود.
 .501عربشاهي ،عليرضا .بيشتر از جمعبندي :فيزيک .تهران  :راه اندیشه288 .1395 .ص .رحلي .شابک:
 ۹78۹644۹۱۳۰44
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :سوم ،پيش دانشگاهي 
کلماتکليدي :راهنماي آموزشي 
چکيده :در این اثر كمک آموزشي كه به همراه فيلم آموزشي ارائه شده است تمامي دروس فيزیک به طور خالصه و
جامع آموزش داده شده است .در واقع ،كتاب مکملي براي فيلم است .براي بيان و فهم بهتر نکات كنکوري از
انيميشنهاي طنز ایراني و خارجي استفاده شده است.
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.502مرادي حقيقي ،حميدرضا /شریعتي بينكالئي ،بهنام .آموزش طبقهبندي شده :فيزيک 1پايهدهم،علومتجربي.
تهران  :گلواژه196 .1395 .ص .رحلي .شابک ۹786۰۰۳۳7۲8۳۲ :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :دهم ،تجربي 
کلماتکليدي :راهنماي آموزشي ،تمرینها ،مواد درسي 
چکيده:نوع و زمان یادگيري در دانشآموزان متفاوت است .آموزش طبقهبندي شده با در نظر گرفتن مراحل مختلف
یادگيري به دانشآموز این امکان را ميدهد كه غالب هدفهاي یادگيري را فرا بگيرد .این كتاب شامل آموزش مفاهيم
همراه با مثالهاي متنوع و یادآوري مطالب پيشنياز هر درس ميباشد.
.503احمدي ،احمد .بسته مدیریت كالسي :کاربرگفيزيک  1پايهدهمرياضيوتجربي .تهران  :مرآت.1395 .
52ص .رحلي .شابک ۹786۰۰8585۲68 :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :دهم ،ریاضي ـ فيزیک ،تجربي 
کلماتکليدي :راهنماي آموزشي ،تمرینها ،پرسشها 
چکيده:هر برگ دو صفحه اي از این كاربرگ ،مفاهيم یک هفته آموزشي را شامل ميشود .معلم به كمک آنها ميتواند
كليدواژههاي اصلي را در كالس تدریس كند و به مباحثه و بازخوردگيري بگذارد .پرسشها و تمرینهاي طراحي شده در
كاربرگ ميتواند به عنوان تکليف در منزل یا كالس استفاده شود.
.504فراهاني ،شيرین .کاربرگفيزيکدهم(()1رياضيوتجربي).تهران  :مبتکران56 .1395 .ص .رحلي .شابک:
 ۹78۹64۰7۲557۳
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :دهم ،ریاضي ـ فيزیک ،تجربي 
کلماتکليدي :راهنماي آموزشي ،تمرینها ،آزمونها 
چکيده:كاربرگها با هدف كمک به تدریس معلم و بازخوردگيري از فرآیند یاددهي طراحي ميشوند و استفاده از آنها
به عنوان آزمون یا تکليف در اولين مرحله یادگيري ممکن است دانشٱموز را دچار اضطراب كند .كاربرگ حاضر ،انواع
پرسشهاي آموزشي مانند كامل كردني ،درست یا نادرست ،تشریحي و جوركردني را در بر دارد كه با توجه به موضوع
درس و ميزان دشوار مطالب درسي از پرسششهاي متنوعي استفاده شده است.
.505نامي ،فرزاد .کتابکارفيزيک-1پايهدهم(رشتهرياضي).تهران  :خيلي سبز176 .1395 .ص .رحلي .شابک:
 ۹786۰۰4۱۲۱۳۰۹
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :دهم ،ریاضي ـ فيزیک 
کلماتکليدي :تمرینها ،پرسشها 
چکيده:در این كتاب كار درسي ،براي فهم هر مطلب اشارهاي كوتاه به نکتههاي مهم درس شده و سپس سؤالهاي
مفهومي درست یا نادرست ،جاي خالي ،سؤالهاي چندپاسخه و مسائل به همراه تصاویر مناسب آمده است .در هر بخش
سؤالهایي نيز درج شده كه حل آنها فراتر از توانمندي یک دانشآموز متوسط یا فراتر از كتاب درسي است.
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.506نامي ،فرزاد .کتابکارفيزيک1ـپايهدهم(رشتهتجربي).تهران  :خيلي سبز144 .1395 .ص .رحلي .شابک:
 ۹786۰۰4۱۲۱۹8۹
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :دهم ،تجربي 
کلماتکليدي :تمرینها ،پرسشها 
چکيده  :این مجموعه ،سؤالها و تمرینهایي را در بر ميگيرد كه منطبق با اهداف كتاب درسي هستند و شامل
پرسشهاي مفهومي ،درست یا نادرست ،جاي خالي و چندگزینهاي است كه با درج تصویر مناسب به درک مطلب كمک
خواهد نمود .سؤالهایي نيز فراتر از كتاب درسي ،براي دانشآموزان متوسط به باال آمده است.
.507حسينپور ،مجيد /كياني ،مصطفي /محموديانزابي ،امير /مفتاح ،محمدجعفر /ميرنوري ،سيدعلي .كتابهاي كار:
کتابکارفيزيک 1دهمتجربي .تهران  :شركت انتشارات كانون فرهنگي آموزش220 .1395 .ص .رحلي .شابک:
 ۹786۰۰۰۰۰8۳76
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :دهم 
کلماتکليدي :راهنماي آموزشي ،پرسشها ،تمرینها ،پاسخها 
چکيده:فيزیک علمي تجربي همراه با تحليل ریاضي است كه شامل تعریفها ،مفهومها ،آزمایشها و مسئلههاست .در
توليد محتواي این كتاب سعي شده هماهنگ با مطالب كتاب درسي عمل شود .ابتداي هر فصل با طرح درس و
درسنامهاي خالصه شروع و سپس سؤالهاي طبقهبندي شده پرسشي و مسائل محاسباتي آمده است.
.508حسينپور ،مجيد /كياني ،مصطفي /محموديانزابي ،امير /مفتاح ،محمدجعفر /ميرنوري سيدعلي .كتابهاي كار:
کتابکارفيزيک 1دهمرياضي .تهران  :شركت انتشارات كانون فرهنگي آموزش276 .1395 .ص .رحلي .شابک:
 ۹786۰۰۰۰۰8۳۹۰
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :دهم ،ریاضي ـ فيزیک 
کلماتکليدي :راهنماي آموزشي ،پرسشها ،پاسخها 
چکيده:كتاب كار حاضر كه بر پایه توليد محتواي متناسب با رویکرد و اهداف كتاب درسي جدید و رعایت توازن و
تناسب هر مبحث تهيه شده است شامل درسنامهاي كاربردي و خالصه ،سؤاالت طبقهبندي شده اعم از محاسباتي و غير
محاسباتي ،پاسخ كوتاه و پاسخ تشریحي است .پاسخ سؤاالت نيز به چند صورت كوتاه ،راهبرد حل ،راهنمایي و جواب آخر
آمده است.
پرسش،تمرينوفعاليتهايتکميليپايهدهم،رشتهعلوم

.509خليلي بروجني ،روحاهلل .کتابکارفيزيک : 1
تجربي.تهران  :مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان160 .1395 .ص .رحلي .شابک ۹78۹64۰8۱۱6۹6 :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :دهم 
کلماتکليدي :تمرینها ،پرسشها ،آزمونها 
چکيده:این كتاب كار ،دربرگيرنده مجموعهاي از پرسشها ،تمرینها و فعاليتهاي تکميلي است .طراحي پرسشها و
مسئلهها در سطح برنامه درسي و كتاب درسي فيزیک سال دهم و با رویکردي تصویري انجام شده است.
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 .510رخشان ،انوشيروان .کتاب کار فيزيک  .3تهران  :گوهر دانش224 .1395 .ص .رحلي .شابک:
 ۹786۰۰۱64۱۱45
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :سوم ،ریاضي ـ فيزیک ،تجربي 
کلماتکليدي :پرسشها ،تمرینها ،آزمونها 
چکيده :مجموعه حاضر شامل درسنامه هر مبحث همراه با نکات مهم كنکوري است .مسائل از نظر شکل و چگونگي
استفاده به صورت تم رین در كالس ،در منزل و براي فعاليت بيشتر طراحي شدهاند .فرمولهاي هر فصل دستهبندي و
آزمایشهاي داخل كتاب با رسم شکل آورده شده است.
.511سينائيان ،مهدي /طلوع شمس ،مهرناز /فدائيفرد ،حميد .بسته مدیریت كالسي :کتابکاروتمرينفيزيک1پايه
دهم،رياضيوتجربي.تهران  :مرآت196 .1395 .ص .رحلي .شابک ۹786۰۰8585۱76 :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :دهم ،ریاضي ـ فيزیک ،تجربي 
کلماتکليدي :تمرینها ،پرسشها 
چکيده:این كتاب از طریق در اختيار گذاشتن تمرینها و فعاليتهاي متنوع و مرتبط با كتاب درسي تالش دارد تا به
نياز معلم در زمينه دسترسي به محتواي آموزشي مناسب به عنوان تکليف منزل دانشآموز پاسخ دهد.
.512احمدي ،احمد /طلوعشمس ،مهرناز /سينائيان ،مهدي /فدائيفر ،حميد .بسته مدیریت كالسي :کتابمعلمفيزيک
1پايهدهم،رياضيوتجربي.تهران  :مرآت208 .1395 .ص .وزیري .شابک ۹786۰۰8585۳5۰ :
مخاطب:دانشآموز /معلم 
پايهتحصيلي :دهم ،ریاضي ـ فيزیک ،تجربي 
کلماتکليدي :راهنماي آموزشي ،فيزیک ،راهنماي معلم 
چکيده:این كتاب در راستاي حل سواالت كتاب كار و تمرین ،به عنوان راهنماي معلم است و در واقع یک ابزار آموزشي
است كه با استفاده از فعاليت و تمرینهاي متنوع ،فرایند یادگيري دانشآموز در بيرون از كالس درس را عمق ميبخشد.
این كتاب شيوه تدریس درس فيزیک 1پایه دهم رشتههاي ریاضي و تجربي را گامبهگام در  22هفته آموزشي براي
معلمان بازگو ميكند.
 .513اسدي ،محمد /اكبري ،محمد /كياني ،مصطفي /محموديانزابي ،امير /منبري ،سعيد .كتابهاي طبقهبنديشده:
بنديشدهفيزيک 1دهمتجربي .تهران  :شركت انتشارات كانون فرهنگي آموزش272 .1395 .ص.


مجموعهطبقه
رحلي .شابک ۹786۰۰۰۰۰8۱۰۹ :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :دهم ،تجربي 
کلماتکليدي :مواد درسي ،راهنماي آموزشي ،فيزیک 
چکيده:كتاب حاضر مکمل آموزشي درس فيزیک 1پایه دهم رشته علوم تجربي است .در طراحي و تاليف این كتاب به
سه نکته توجه شده است ،نکته اول اینکه تعداد صفحات ،تعداد درسنامهها و تعداد تمرینهاي هر فصل متناسب و متوازن
با كتاب درسي تنظيم شده است ،دوم همه مطالب و همه عناصر و اجزاي كتاب درسي پوشش داده شده است و نکته سوم
سؤالهاي كتاب همگي شناسنامه دار هستند و در برابر هر سؤال مشخصات آن سؤال ذكر شده است.
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 .514اسدي ،محمد /اكبري ،محمد /كياني ،مصطفي /محموديانزابي ،امير /منبري ،سعيد .كتابهاي طبقهبنديشده:
بنديشدهفيزيک 1دهمرياضي .تهران  :شركت انتشارات كانون فرهنگي آموزش328 .1395 .ص.


مجموعهطبقه
رحلي .شابک ۹786۰۰۰۰۰8۱۲۳ :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :دهم 
کلماتکليدي :راهنماي آموزشي ،پرسشها ،تمرینها ،پاسخها 
چکيده:در كتاب كمکدرسي حاضر ،تعداد درسنامهها و تمرینهاي هر فصل متناسب با كتاب درسي تنظيم شدهاند .از
زیرموضوعهاي درسها پرسشهایي طراحي شده و بخشي از سؤالهاي كنکور سراسري سالهاي اخير و آزمونهاي كانون
آمده است .پاسخهاي تشریحي نيز با روش حل مرحله به مرحله آمده است.
مسئلههاي ناب فيزيک؛ الکتريسيته ،مغناطيس و مدارهاي الکتريکي .تهران :

 .515حسيني ،سيداحمدرضا.
مؤسسه فرهنگي فاطمي238 .1395 .ص .وزیري .شابک ۹78۹64۳۱884۹8 :
مخاطب:دانشآموز /معلم 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :المپياد ،آزمونها ،تمرینها 
چکيده:المپياد جهاني فيزیک رقابتي بينالمللي ميان دانشآموزان دبيرستاني است .در این مجموعه سؤالهاي مطرح
شده در مرحله اول المپياد فيزیک ایران به همراه سؤالهاي متنوع دیگر به صورت طبقهبندي آمده است .مسئلههاي
الکتریسيته مغناطيس و مدارهاي الکتریکي با دستهبندي موضوعي و از ساده به سخت و تركيبي مرتب شدهاند تا
عالقهمندان به درک عميقتري دست یابند.
بنديشدهمجموعهدروس


دورهسؤاالتامتحاننهاييطبقه
.516ساجدي ،پيمان .كتابهاي طبقهبنديشده 10 :
اختصاصي سوم تجربي .تهران  :شركت انتشارات كانون فرهنگي آموزش268 .1395 .ص .رحلي .شابک:
 ۹786۰۰۰۰۰84۹۹
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :سوم 
کلماتکليدي :پرسشها ،پاسخها ،آزمونها 
چکيده:این كتاب شامل سؤاالت امتحانات نهایي مربوط به درسهاي اختصاصي ریاضي ،3زیستشناسي و آزمایشگاه ،2
فيزیک  3و آزمایشگاه ،شيمي  3و آزمایشگاه و زمينشناسي است .براي آشنایي دانشآموزان با شيوه تصحيح برگههاي
امتحان نهایي ،پاسخ تشریحي سؤاالت همراه با ذكر بارم امتحان نهایي آمده است.
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بنديشدهمجموعهدروس


دورهسؤاالتامتحاننهاييطبقه
.517ساجدي ،پيمان .كتابهاي طبقهبنديشده 10 :
اختصاصي سوم رياضي .تهران  :شركت انتشارات كانون فرهنگي آموزش252 .1395 .ص .رحلي .شابک:
 ۹786۰۰۰۰۰85۰5
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :سوم ،ریاضي ـ فيزیک 
کلماتکليدي :آزمونها ،پرسشها ،پاسخها 
چکيده:این كتاب شامل ده دوره سؤاالت طبقهبندي شده خرداد ،شهریور و دي ماه امتحانات نهایي رشته ریاضي است.
عالوه بر آن ،سؤاالت طبقهبندينشدهاي نيز براي تمرین بيشتر آمده است .پاسخهاي تشریحي با ذكر بارم امتحان نهایي
آورده شده است .حسابان ،هندسه ،2جبر و احتمال ،فيزیک 3و آزمایشگاه ،شيمي 3و آزمایشگاه منابع مورد آزمون
هستند.

قرآن 
ارتباطنهجالبالغهباقرآن .تهران  :سمت/

.518معارف ،مجيد /شریعتي نياسر ،حامد .الهيات (علوم قرآن و حدیث):
بنياد نهج البالغه368 .1395 .ص .وزیري .شابک ۹786۰۰5۰765۲۳ :
مخاطب:معلم 
کلماتکليدي :تفسير قرآن ،نهجالبالغه ،جنبههاي قرآني 
چکيده:همراهي دائمي حضرت علي (ع) با قرآن موجب شده است كه نهجالبالغه اشتراكات بسياري از جهت سبک و
اسلوب و نيز معاني و محتوا با قرآن كریم داشته باشد .این كتاب در راستاي معرفي اهٌم جنبههاي رابطه قرآن و
نهج البالغه است كه به منظور تهيه متن آموزشي ،درسي با همين نام تاليف گشته است و هدف از تدوین آن تقویت توان
علمي دانشجویان دانشگاهها و مراكز آموزش عالي در زمينه نهجالبالغه است .كتاب حاضر از یک بخش مقدماتي با عنوان
مباني رابطه نهجالبالغه با قرآن تشکيل شده است و عالوه بر آن طي  13فصل دیگر مباحث این موضوع در قالب دو
مبحث ارتباط ساختاري و محتوایي دنبال شده است.
انسوآشناييبازبانوحي،کتابدومجملهشناسي .قم  :دفتر نشر معارف.

.519برزگر ،محمد /شریفيان ،احسان.
304 .1395ص .وزیري .شابک ۹78۹645۳۱۹4۱8 :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :راهنماي آموزشي ،قرآن ،ترجمهها ،صرف و نحو 
چکيده  :آموزش زبان عربي ،یک امر راهبردي در زمينه گسترش فهم عمومي قرآن است ،ریشه امر در این است كه
ساختار كتب موجود و چينش مباحث آن عمدتاً جهت فهم اجتهادي زبان عربي آن هم همراه با ساختار و چينشي
پيچيده طراحي شده است .كتاب حاضر با این مبنا كه اوالٌ آموزش عربي براي تدبر عمومي قرآن ،غير از آموزش عربي
بهعنوان یک علم تخصصي است و ثانياً زبان قرآن بسيار واالتر اما سادهتر از زبان عربي است .نویسنده تالش ميكند
مباحث را به مقدار و كيفيتي بيان كند كه یادگيري عربي ر از یک سو براي عموم مخاطبان هرچه آسانتر و از سوي دیگر
مباحث را با مفاهيم واالي قرآن و ویژگيهاي عربي آن متناسبتر كند.
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تفسيرنهجالبالغه.تهران  :سمت556 .1395 .ص .وزیري.

.520دلشاد تهراني ،مصطفي .الهيات (علوم قرآن و حدیث):
شابک ۹786۰۰۰۲۰۲7۱۲ :
مخاطب:معلم 
کلماتکليدي :تفسير قرآن ،نهجالبالغه ،جنبههاي قرآني ،نقد 
چکيده:نهجالبالغه گنجينهاي بس گرانسنگ در ميراث فرهنگي و تمدني بشر و دریاي آموزهها و معارف دیني است.
كتاب حاضر با نگاه به ویژگيهاي كلي نهجالبالغه و شناخت مهم ترین مباحث آن و آگاهي از روش سه شارح برجسته
نهجالبالغه در شرح مباحث ادبي و تاریخي ،م باحث كالمي و اعتقادي و مباحث تربيتي و اجتماعي و نيز آشنایي با روش
شرح تجزیهاي نهجالبالغه در پنج بخش سامان یافته است.
.521شریفي ،محمد .تقابلمثلثقدرتباجريانوحيازديدگاهقرآنکريم.مشهد  :دانشگاه علوم اسالمي رضوي.
140 .1395ص .رقعي .شابک ۹786۰۰7۰44۲6۱ :
مخاطب:معلم 
کلماتکليدي :جنبههاي قرآني ،پيامبران ،اسالم ،وحي 
چکيده :از زمان حضرت آدم (ع) تا زمان پيامبر خاتم كه وحي الهي جریان داشت ،هميشه مخالفاني سرسخت در مقابل
این جریان پيام رساني ،قد علم كرده و مخالفت خود را با دستورات الهي كه در قالب وحي بر پيامبرانش ابالغ ميگردید،
ابراز ميكردند .در كتاب پيش رو ،شيوهها و انواع مخالفت سه جریان "زر"" ،زور" و "تزویر" ،در سه بخش قدرتهاي
سياسي ،قدرتهاي اقتصادي و قدرتهاي مذهبي بررسي شده است .جریانهاي مذكور سه ضلع یک مثلث قدرت را
ترسيم ميكنند كه در تقابل با وحي نمود ميیابند ،نویسنده شاخصههاي این سه جریان را با رویکردي قرآني بررسي
ميكند و به حربههاي هر یک در مقابله با جریان وحي اشاره ميكند.
 .522لطفي ،اسماعيل .حقوق بشر از منظر قرآن مجيد .تهران  :اروند272 .1395 .ص .رقعي .شابک:
 ۹78۹6476۲۲578
مخاطب:معلم 
کلماتکليدي :قرآن ،عدالت ،اسالم 
چکيده:شاخص هاي صحيح ارزیابي ميزان تحقق حقوق و آزادي بشر هميشه مورد كنکاش بوده است و تا به امروز به
عنوان مهمترین نياز بشري در دستور كار همه ملتها و حتي سازمان ملل قرار گرفته است .در كتاب حاضر با تکيه بر
قرآن و سخنان امام علي(ع) هدف خلقت بررسي و دستورات الهي در زمينه حقوق و آزادي بشر و نحوه اجراي آن معرفي
و راز رستگاري انسان بيان شده است.
داستانهايحيواناتدرقرآنکريم .سيدمحمدحسين حسيني .تهران  :آرایان370 .1394 .ص.

.523بهجت ،احمد.
وزیري .شابک ۹786۰۰7۱۳۳5۰7 :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :قرآن ،داستانهاي قرآني 
چکيده:در كتاب حاضر ،داستانهایي از حيوانات و پرنده هایي آمده است كه در قرآن اسم آنها ذكر شده است .این
قصه ها با استفاده از قصص قرآني و روایات و بيشتر از زبان خود حيوانات نوشته شده و در برخي موارد به آیات هم استناد
شده است.
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دايرهالمعارف پيامبران .تهران  :محراب قلم138 .1395 .ص .رحلي .شابک:

 .524موسوي گرمارودي ،افسانه.
 ۹786۰۰۱۰۳7۱۱5
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :دهم ،سوم 
کلماتکليدي :پيامبران ،زندگينامهها ،دایرةالمعارف 
چکيده:كودكان به شنيدن و خواندن داستان زندگي پيامبران عالقه دارند .كتاب حاضر دایرةالمعارفي است از زندگي
همة پيامبراني كه نام آنها در قرآن آمده است .در مورد هر پيامبر ،ابتدا خالصهاي از او و شرح لقب آن پيامبر آمده و
سپس داستان زندگي او بهطور مفصل شرح داده شده است .بعضي پيامبران معرفيشده در این مجموعه عبارتاند از :آدم
(ع) ،ادریس(ع) ،ابراهيم (ع) ،ایوب (ع) ،موسي (ع) ،یونس (ع) ،سليمان (ع) ،عيسي (ع) ،زكریا (ع) و الياس (ع).
درسهاييازقرآن .تهران  :دفتر نشر فرهنگ اسالمي360 .1395 .ص .رقعي .شابک:

.525حداد عادل ،غالمعلي.
 ۹78۹644764۲۳۳
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :تفسير قرآن ،زندگي اسالمي ،تعاليم قرآن 
چکيده :امروزه با خيزش و جهشي كه در جهان اسالم ،براي اداره جامعه بر پایه مفاهيم و احکام اسالم و ارزشهاي قرآن
پيدا شده است ،آ شنایي با حقایق قرآني و شنيدن پيام قرآن از زبان قرآن ،ضرورتي روزافزون یافته است ،كتاب حاضر
ميتواند مددكار كساني باشد كه مي خواهند شخصاً با قرآن ،فراتر از روخواني ،آشنا شوند .در این كتاب مخاطب با معاني و
مفاهيم الهي قرآن نيز انس و آشنایي پيدا ميكند و ميتواند آن حقایق را در زندگي فردي و حيات اجتماعي به كار بندد.
.526قرائتي ،محسن /مالیي ،حسن .شرحقرآنيدعايندبه.قم  :بنياد فرهنگي مهدي موعود (عج)200 .1395 .ص.
رحلي .شابک ۹786۰۰7۱۲۰767 :
مخاطب:والدین /دانشآموز 
پايهتحصيلي :یش دانشگاهي 
کلماتکليدي :نيایش ،دعا ،مهدویت 
چکيده   :دعاي ندبه از اعياد مهدوي است كه خيل مشتاقان ظهور امام زمان(عج) آن را صبح جمعه و بعضي اعياد
اسالمي زمزمه مي كنند .در این جستار با نگاهي به اهميت دعا و چرایي دعا براي حضرت قائم ،درباره سند دعاي ندبه و
محورهاي اصلي آن بحث شده است .سپ س فرازهاي دعا به طور اجمالي ترجمه شده و نکاتي از قرآن اشاره شده كه در
بيان معني و مفهوم آن مؤثر است.
 .527حسيني ،سيدمحمدحسين .قرآن ديروز نسخۀ امروز .تهران  :آرایان144 .1395 .ص .رقعي .شابک:
 ۹786۰۰7۱۳۳68۲
مخاطب:معلم 
کلماتکليدي :تعاليم قرآن ،علوم قرآني 
چکيده:بيشک قرآن بهترین راهنما و پاسخگوي نيازهاي بشر در همه زمانهاست .در این نوشتار با توجه به سؤاالتي كه
نسل جوان از كتاب آسماني دارند ،پاسخ هایي از منابع مختلف علوم قرآني و كتب تفسيري گردآوري شده و به معني لغوي
قرآن ،مراتب انس با آن و چگونگي جمعآوري قرآن پرداخته شده است.
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(بههمراهشعروداستانهايجذابازجزدومقرآن).كرج  :آواي

.528پناهي ،سيما .قرآنمصوربرايکودکان2
ویانا60 .1395 .ص .رحلي .شابک ۹786۰۰786۳۲68 :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :ترجمههاي قرآن ،داستانهاي قرآني 
چکيده :كودكان به خاطر داشتن ضمير پاک و درون مطهر ،آمادة اثرپذیري از قرآن هستند .كتاب حاضر مجلد دوم از
مجموعهاي  30جلدي است كه هر جلد آن شامل آیات برگزیدة یک جزء از قرآن است و این جلد كه ترجمة برخي از
آیات جزء دوم قرآن كریم است ،ميكوشد با ترجمهاي ساده و روان از آیات ،مفاهيم و پيامهاي قرآني را در ذهن ودل
كودكان ثبت و ضبط كند .رسم الخط این كتاب مطابق كتاب درسي و كم عالمت است .در انتهاي هر بحث نيز بخشي با
عنوان «فعاليت» در نظر گرفته شده است كه كودكان را به تجزیه و تحليل آیة آن بخش ترغيب ميكند.
قرآنوپديده شناسينفاقونفوذ:بهانضمامسخنانمقاممعظمرهبري(مدظلهالعالي)

.529ميرزایي ،محمد.
دربارهنفوذ.مشهد  :دانشگاه علوم اسالمي رضوي224 .1395 .ص .وزیري .شابک ۹786۰۰7۰44۲78 :
مخاطب:معلم 
کلماتکليدي :جنبههاي قرآني ،اسالم ،منافق 
چکيده:نفاق یکي از آسيبهاي جدي در جامعه اسالمي است كه به گونههاي مختلف ،زیانهاي گاه جبران ناپذیرش
عالوه بر ایجاد دودستگي و تفرقه در ميان مردم ،موجب نفوذ دشمنان خودي و غيرخودي به درون ساختارهاي دیني،
سياسي ،فرهنگي و اقتصادي مي شود .كتاب حاضر به واكاوي علل بروز نفاق از منظر قرآن كریم در سطوح فردي و
اجتماعي ميپردازد و راه كارهاي رفع و دفع آن را پيش مي نهد .مؤلف عالوه بر تعاليم دیني به ویژه قرآن كریم ،از
آموزههاي جامعهشناختي و روانشناسي نيز استفاده كرده است.
.530رزاقي ،عبداهلل .قرآنوسخنوران.تهران  :كمال اندیشه622 .1395 .ص .رقعي .شابک ۹786۰۰654747۳ :
مخاطب:معلم 
کلماتکليدي :قرآن ،شعر مذهبي ،شعر فارسي 
چکيده:در این اثر نویسنده با نگاهي به جنبههاي اجتماعي و بشردوستانه قرآن ،در گفتار ،اشعار ،اقتباسها و اشارات
مرتبط با قرآن بزرگان ادب فارسي تفحص نموده و مباحث مربوطه را كه گاهي درباره یک یا دو آیه مرتبط و گاهي بخشي
از یک آیه ميباشند به ترتيب حروف الفبا گردآوري نموده است.
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مجموعهکاملساختارسورههايقرآنکريم .قم  :آیه نور132 .1395 .ص .رحلي .شابک:

.531خامهگر ،محمد.
 ۹786۰۰8۱۱4۳۳8
مخاطب:معلم /دانشجو معلمان /سایر كارشناسان 
کلماتکليدي :سورهها ،علوم قرآني 
چکيده:اثر پيش رو مجموعه یکصدوچهارده نمودار از سورههاي قرآن است كه بر مبناي نظریه "هدفمندي سورههاي
قرآن" تنظيم شده است .این نظریه از مباحثي است كه در سالهاي اخير مورد توجه خاص قرآنپژوهان و مفسران قرآن
قرار گرفته است .بر اساس این نظریه ،هر سوره داراي یک هدف اصلي است و محتواي آن قابل تفکيک به فصلها و
مقاصد فرعي است .هر دسته از آیات به لحاظ تناسب دروني و ارتباط نزدیکي كه با یکدیگر دارند ،در یک فصل قرار
ميگيرند .در این كتاب هر سوره در یک یا چند نمودار درختي از طریق محورها و عناوین فرعي به یک عنوان یا موضوع
اصلي استخراج شده است.
مهربانترين پيامبر .تهران  :محراب قلم170 .1395 .ص .رحلي .شابک:

 .532حيدري ابهري ،غالمرضا.
 ۹786۰۰4۱۳۱۹57
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :دهم ،سوم 
کلماتکليدي :پيامبران ،زندگينامهها ،شيوه زندگي 
چکيده:داستان زندگي حضرت محمد(ص) خواندني است .این كتاب كوشيده است در  10فصل مخاطب را به طور كامل
با پيامبر آشنا كند .فصل اول به شرح زندگي پيامبر و فصل دوم به سبک زندگي او ميپردازد .در فصل سوم سخنان او
آمده است .در فصلهاي چهارم و پنجم حکایتهاي كوتاه و بلندي دربارة او به چشم ميخورند .فصل شش به
قصهگویيهاي پيامبر و فصل هفت به پيامبر در قرآن پرداختهاند .پاسخ به سؤاالت شما دربارة پيامبر ،آثار تاریخي مذهبي
مکه ،و آثار تاریخي مذهبي مدینه ،به ترتيب عنوانهاي فصلهاي بعدي هستند.

مبانيعلمرايانه 
 .533درویشي ،فاطمه .آموزش نرمافزار جئوجبرا .تهران  :تکانه128 .1395 .ص .وزیري .شابک:
 ۹786۰۰۹7۱۱۹4۹
مخاطب:دانشآموز /معلم پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :ریاضيات ،نرم افزار ،جبر 
چکيده:این كتاب یک منبع خودآموز جئوجبرا براي دبيران ریاضي و فيزیک و كليه دانشآموزان عالقهمند به ریاضي
است .نرمافزار جئوجبرا ،نرم افزاري براي ریاضيات پویا در یک بسته آموزشي یکپارچه و با استفاده آسان جهت یادگيري یا
تدریس در همه سطوح آموزشي است .در نسخه 5این نرمافزار ،ابزار و فراميني براي كار در محيط سه بعدي اضافه شده
است .با توجه به لزوم كار در محيط سه بعدي براي دانشآموزان دوره متوسطه دوم و كمک این نرمافزار براي درک بهتر
این محيط و آموزش مباحث ریاضي مرتبط با محيطهاي سه بعدي ،مؤلف این مبحث را نيز تا حد الزم براي دوره
متوسطه آموزش داده است.
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مهارتهايزندگي 

آزمونهاي پيشرفته استعداد تحصيلي :سؤاالت

 .534بدريگرگري ،رحيم /حاتمي ،جواد /عباسپور ،رحمان.
پيچيدهبرايارزيابيتفکرخالق،مهارتهايحلمسئلهواستدالل .تهران  :آواي نور200 .1394 .ص .وزیري.

شابک ۹786۰۰۳۰۹۱665 :
مخاطب:دانشجو معلمان 
کلماتکليدي :آزمونها ،راهنماي آموزشي ،دانشگاهها و مدارس عالي 
چکيده:این كتاب شامل مجموعه سؤاالت تستي است كه براي اندازهگيري سطح پيشرفته توانایي عددي ،شفاهي و
فضایي طراحي شدهاند .پاسخدادن به برخي تستها مستلزم استفاده از توانمنديهاي تجزیه و تحليل منطقي ،تفکر خالق
و حل مسئله است.
هادرمدارس:مرجعيبرايتحقيقدانشآموزي.تهران


آموزشارزش
.535شاهري لنگرودي ،سيدهمبينا .فبک :1
:سياهرود124 .1394 .ص .وزیري .شابک ۹786۰۰76۱7۲۹8 :
مخاطب:معلم /مشاور 
کلماتکليدي :فضایل اخالقي ،داستان كوتاه ،فلسفه 
چکيده  :كتاب حاضر مرجعي براي تحقيق دانش آموزي و منبعي براي دبيراني است كه اصول اخالقي و ارزشها را
آموزش ميدهند .در هر فصل یک تا چهار داستان كوتاه روایت شده است كه پرسشهاي فلسفي را در ذهن مخاطب
ایجاد ميكند و بستري فراهم مي سازد تا آنان به یادگيري صرف اصول اخالقي اكتفا نکنند بلکه از طریق فعاليت فلسفي
به آنها عمل كنند .مؤلف سعي دارد نگاه مخاطب را منتقدانه سازد و ذهن و اندیشه آنها را براي پژوهشهاي جامعتر آماده
كند.
آموزشعمليمهارتهايتحصيلي.اصفهان  :یار مانا.1395 .

.536اميرخاني ،اعظم /مهدوي ،طاهره /رامشگر ،ریحانه.
184ص .وزیري .شابک ۹786۰۰7768۰5۱ :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :موفقيت تحصيلي ،مهارتهاي مطالعه ،یادگيري 
چکيده:دربارة مهارتهاي تحصيلي و چگونگي كسب آنها زیاد گفتهاند .كتاب حاضر كوشيده است این مهارتها را در
قالبي متفاوت و به صورت داستانهاي كوتاه و شخصيتپردازي به مخاطب بياموزد .هر فصل از این كتاب با سناریویي آغاز
مي شود و در طول داستان ،زوایاي مهارت به صورت غيرمستقيم آموزش داده ميشوند .بعد از آمادهشدن بستر،
پرسشنامه اي آمده است تا خواننده از وضعيت خود در آن مهارت مطلع شود .هر مهارت تمرینهایي را شامل ميشود كه
حل و انجام آنها براي مخاطب ضروري است تا مهارت آموخته شده ،تثبيت شود.
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آموزههايپژوهشدرعملمقطع

.537ابراهيمزاده ،زهرا /پوررستم ،سکينه /وليپور گودرزي ،مژگان /هادیان ،سارا.
متوسطه.كرج  :ملرد150 .1395 .ص .رقعي .شابک ۹786۰۰8۱6۹۲۳۹ :
مخاطب:معلم /مشاور 
کلماتکليدي :نظریههاي آموزش و پرورش ،یادگيري ،نمونهپژوهي 
چکيده  :این كتاب نمایانگر فعاليت تعدادي از معلمان است كه كوششهاي خود را در محيط آموزشي در قالب
اقدامپژوهي مکتوب كردهاند .در این مقالهها مسائلي كه در مسير تکامل آموزشي دانشآموزان وجود دارند ،شناسایي و در
مورد دالیل مشکل اطالعاتي گردآوري شده و براي رفع آنها راهکارهایي ارائه شده است.
.538حدادگر اصفهاني ،شيما .آيندهايرانفرزندانتنهاوجامعهپير.اصفهان  :فرهنگ مردم168 .1394 .ص .رقعي.
شابک ۹78۹64۱88۲565 :
مخاطب:دانشآموز /معلم /دانشجو معلمان 
پايهتحصيلي :سوم 
کلماتکليدي :تنظيم خانواده ،جنبههاي مذهبي ،جمعيت انساني ،اسالم ،ازدیاد 
چکيده:تا دهه هاي اخير ،رهبران سياسي و عامه مردم همواره جمعيت زیاد را نشانه ثروت و قدرت ميدانستند .آنچه
در باب جمعيت ،به ویژه كاهش جمعيت مطرح است مربوط به دیدگاه اسالم در زمينه كنترل مواليد از ناحيه فردي و
خانوادگي است .بيترید گاه ضرورتها و شرایط ویژه اجتماعي و اقتصادي كشور ایجاب ميكند كه حکومتها ،سياستها
و برنامهریزيهایي را در جهت كنترل جمعيت اتخاذ كنند و بهطور موقت تا زماني كه شرایط ویژه و ضرورتها حاكمند ،به
توصيهها و اعمال سياست هاي خاص ادامه دهند .این كتاب در هشت فصل تاریخچه كنترل جمعيت و اثرات آن ،سالمت
خانواده و فرزندآوري ،آسيب هاي تک فرزندي ،سبک زندگي و فزندآوري ،اقتصاد ،تربيت ،بهداشت و فرزندآوري از منظر
دین را بررسي ميكند.
احساسارزشمنديوراههايتقويتآن .تهران  :سایه سخن120 .1395 .ص .رقعي .شابک:

.539صاحبي ،علي.
 ۹786۰۰7۱5۲۱64
مخاطب:والدین /معلم /مشاور 
کلماتکليدي :عزت نفس ،بهداشت رواني 
چکيده:ميزان ارزشي كه شخص براي خود قائل است ،احساسي است كه باعث هماهنگي جنبههاي مختلف وجود فرد
ميشود .نحوه تربيت و افکار انسان در شکل گيري این احساس نقش پررنگي دارند .مؤلف در این اثر به بررسي دالیل
تضعيف و رشدنيافتن احساس ارزشمندي ميپردازد و راهکارهایي براي پذیرش خویشتن و افزایش اعتمادبهنفس ارائه
ميدهد.

156

کتابنامهدورهدومآموزشمتوسطهشماره16

فهرست توصيفي كتابهاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش متوسطه دوم

.540سلحشور ،ماندانا .انتقاديانديشيدنبهزبانساده.تهران  :شركت نشر فراروان216 .1394 .ص .رقعي .شابک:
 ۹78۹64۲84۲88۹
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :مهارتهاي اندیشيدن ،استدالل ،اندیشه و تفکر 
چکيده:اندیشه انتقادي بر اساس اطالعات به تقسيمبندي ،تجزیه تحليل و كاربرد اطالعات ميپردازد و با استفاده از
مهارتهاي استدالل كردن ،كشف قوانين علمي و ارائه نظریههاي جدید به روند توليد علم شدت ميبخشد .كتاب حاضر،
طي هجده درس ميكوشد خواننده را گامبهگام با مباني و اصول انتقادي اندیشيدن ،از شناخت و تعریف مسئله گرفته تا
استدالل و قضاوتكردن آشنا كند.
انسانهايموفقچگونهميانديشند .محمدرضا حبيبي .تهران  :پل324 .1395 .ص .رقعي.

.541مکسول ،جانسي.
شابک ۹78۹64۲۳۳۱8۳۳ :
مخاطب:والدین /مشاور 
پايهتحصيلي :دهم 
کلماتکليدي :مدیریت ،موفقيت ،اندیشه و تفکر ،تفکر خالق 
چکيده:جوامع بشري به نيک اندیشان نيازمندند .فکركردن به چگونگي مسائل ،مشکالت جامعه را از هم ميگشاید .به
عقيده نویسنده این كتاب ،انسانها به تفکر مثبت و توأم با موفقيت نياز دارند تا به تحولي بنيادي و دگرگوني در حرفه و
زندگي برسند .اما چگونه باید اندیشيد؟ این همان چيزي است كه انسانهاي موفق را از مردمان ناكام جدا ميسازد .كتاب
به شرح این اندیشه ميپردازد.
.542ماندینو ،آگ .بازگشترفتگر .هانيه فهيمي .تهران  :پل116 .1394 .ص .رقعي .شابک ۹78۹64۲۳۳۰۱۲6 :
مخاطب:والدین /دانشآموز /معلم /
پايهتحصيلي :سوم 
کلماتکليدي :داستان ،روانشناسي ،موفقيت 
چکيده  :داستانهاي خوب تأثير بسياري بر رفتار و زندگي مخاطبان خویش ميگذارند .كتاب حاضر داستاني است
روانشناسانه از زندگي فردي كه یک ،به اصطالح رفتگر ،آن را بسيار تحت تأثير قرار ميدهد و اميد را به فرد بازميگرداند.
در واقع نویسنده كوشيده است مجموعه اي از اصول كاميابي را در این كتاب ارائه كند كه اجتماع را به سمت داشتن
روزگاري پربار هدایت كنند .داستان در دوازده فصل ارائه شدهاست.
.543كرامتي ،محمدرضا /رجبي ،اعظم .پنجزبانعشقهمسران.تهران  :زندگي شاد64 .1395 .ص .رقعي .شابک:
 ۹786۰۰8۳77۰۱6
مخاطب:والدین /مشاور 
کلماتکليدي :آموزش خانواده ،روان شناسي خانواده ،ازدواج 
چکيده :براي حفظ و تقویت عشق در زندگي زناشویي برقراري ارتباط صحيح از طریق رفتار و گفتار نقش بهسزایي دارد.
در این نوشتار با تأكيد برمحبت به عنوان نياز اصلي همسران ،به رفتارهاي تأثيرگذار بر روابط زوجين اشاره شده است .در
این اثر ،اینکه زنان و مردان چه انتظاراتي از هم دارند و مقصود اصليشان از حرفهایي كه ميزنند و اعمالي كه انجام
ميدهند ،چيست ،مورد توجه قرار گرفته است.
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تصميمگيري بهجا :مهارت تصميمگيري .كيهان افتخار ،نيره افتخار .تهران  :پركاس.1394 .

 .544استين ،جيمز.
256ص .رقعي .شابک ۹786۰۰746۹۰7۱ :
مخاطب:دانشآموز /والدین /معلم /مشاور 
پايهتحصيلي :دهم ،سوم 
کلماتکليدي :مهارتهاي اجتماعي ،انتخاب 
چکيده :كليد بسياري از تصميمات موفق ،شناسایي مهمترین عاملي است كه ميتوان آن را كمي كرد ولي از عوامل كم
اهميت نيز نباید غافل بود .مؤلف با پرداختن به تصميمگيري افراد مؤفق تاریخ و مثالهایي از زندگي روزمره ،سعي دارد
اصول انتخاب درست را بر اساس شاخهاي از ریاضيات بيان كند كه نظریه تصميم خوانده ميشود.
 .545احمدي ،مجيد .مجموعه كتابهاي بهبود كيفيت زندگي :تعهد به کيفيت زندگي .تهران  :ابوعطا.1395 .
144ص .رقعي .شابک ۹78۹64۱7۰۲67۲ :
مخاطب:والدین /دانشآموز /معلم /مشاور 
پايهتحصيلي :سوم 
کلماتکليدي :فروپاشي خانواده ،روان شناسي خانواده ،روابط بينفردي 
چکيده:تداوم روابط مستلزم تعهد و پايبندي مستمر به مهارتهاي مقابلهاي است .این كتاب با پرداختن به معناي
تعهد در زندگي مشترک ،نکاتي را براي حفظ روابط كيفي ارائه ميكند .رفتارها و عادتهاي مخرب و نشانههاي زندگي
ناپایدار را شناسایي و تشریح ميكند و با اشاره به اعمال مهرآميز به تأثير آنها در بهبود كيفيت زندگي اشاره ميكند.
 .546گلسر ،ویليام .تئوري انتخاب براي والدين و نوجوانان :برطرفسازي موانع بين شما و نوجوانانتان .علي
صاحبي .تهران  :سایه سخن308 .1395 .ص .رقعي .شابک ۹786۰۰7۱5۲۱۲6 :
مخاطب:معلم /مشاور 
کلماتکليدي :رواندرماني ،روانشناسي نوجوان ،آموزش والدین 
چکيده :این كتاب ،دانش تئوري انتخاب را در خصوص مشکالت نوجوانان و چالشهاي والدینشان به طور عيني و با
مثالهاي باليني و تربيتي در اختيار خواننده قرار ميدهد تا والدین درک عميقتري از رفتار فرزندانشان به دست آورند و
در سایه آن رابطه بهتري با نوجوانانشان برقرار كنند و از ابتالي آنها به رفتارهاي تخریبگر پيشگيري كنند.
 .547صاحبي ،علي .تئوري انتخاب در مدرسه .تهران  :سایه سخن280 .1394 .ص .رقعي .شابک:
 ۹786۰۰7۱5۲۰4۱
مخاطب:معلم /مشاور 
کلماتکليدي :روانشناسي یادگيري ،یادگيري ،رواندرماني 
چکيده:معلميكردن و آموزش دادن ،یادگيري دوجانبه است و طبيعي است كه در فرایند كار خود رضایت و ناخرسندي
را دوبرابر افراد عادي تجربه كنند .مؤلف در این اثر تالش دارد با معرفي آموزههاي تئوري انتخاب به بزرگساالن نشان دهد
چگونه به كودكان بياموزیم از مدرسه و یادگيري لذت ببرند و شادي بيشتري تجربه كنند و مسئوليتپذیر باشند.
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.548ليمویي ،مرضيه .جستاريموفقدرتوانمنديبانويايراني .تهران  :سيب صادق(ع)162 .1394 .ص .رقعي.
شابک ۹786۰۰۹5۰7۱۳۹ :
مخاطب:معلم /مدیر 
کلماتکليدي :زنان ،آسيبشناسي اجتماعي ،كارآفریني 
چکيده:با وجود افزایش نسبي مشاركت بانوان در فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي ،فراگيري آگاهي و كسب تجارت
فردي ،هنوز هم انواع استرس بر زندگي آنها سایه افکنده است .مؤلف كتاب ،طي تحقيقي سطح كيفي اشتغال بانوان
سرپرست خانوار را در تهران ارزیابي و رابطه آن را با مؤلفههاي فردي ،خانوادگي و اجنماعي بررسي ميكند .و راهکارهایي
براي ارتقاي سطح كيفي خدمات ارائه شده به بانوان سرپرست خانوار در طرح توانمندسازي شهرداري تهران ارائه ميدهد
و ریشه مشکالت آنها را بررسي و تبيين ميكند.
چالشهاي کيفيت زندگي .تهران  :ابوعطا.1395 .

 .549احمدي ،مجيد .مجموعه كتابهاي بهبود كيفيت زندگي:
212ص .رقعي .شابک ۹78۹64۱7۰۲658 :
مخاطب:والدین /دانشآموز /معلم /مشاور 
پايهتحصيلي :سوم ،پيش دانشگاهي 
کلماتکليدي :مهارتهاي ارتباطي ،آموزش خانواده ،روان شناسي خانواده 
چکيده:همه انسان ها توانایي شروع ،ایجاد و نگهداري یک رابطه را ندارند و نيازمند تقویت این مهارت هستند .این اثر به
اهميت تفاوت یا مشابهت در شدت نيازهاي بنيادین در روابط خانوادگي ميپردازد و اهداف برقراري ارتباط ،باورهاي
شناختي ،سبکهاي رفتاري و ارتباطي تيپهاي شخصيتي را شرح ميدهد و چگونگي برقراري ارتباط مؤثر و اصول
صحيح آن را ميآموزد.
 .550گروه مؤلفين انتشارات باهدف .چرا ازدواج ،چرا طالق .تهران  :باهدف280 .1394 .ص .رقعي .شابک:
 ۹786۰۰۹5۳۳5۳4
مخاطب:والدین /مشاور 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :عقود ،زناشویي ،فروپاشي خانواده 
چکيده:این كتاب به مفاهيم ازدواج و طالق ،قواعد روي دادن این دو و آثاري كه بر خانواده و جامعه دارد ،مي پردازد .از
نظر نویسنده ازدواج فقط برقراري رابطه جنسي نيست ،بلکه عشقي است كه منجر به شناخت ميشود .طالق نيز موضوعي
است كه چرایي آن در17بخش از این كتاب مطالعه ميشود.
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.551كارنگي ،دیل .چگونهازکاروزندگيخودلذتببريم .مهستي دهباشي .تهران  :پل284 .1394 .ص .رقعي.
شابک ۹78۹64۹۹448۱4 :
مخاطب:والدین /سایر كارشناسان 
پايهتحصيلي :دهم ،سوم 
کلماتکليدي :كار و زندگي ،اميد ،تجربه 
چکيده:كتاب حاضر با استفاده از تجربههاي افراد ،راههاي غلبه بر نااميدي و استرس در كار و زندگي را توضيح ميدهد.
توضيحات نویسنده جمالت و تصویرآفرینيهایي است كه در طول زندگي تجربه و مطالعه كرده است و در این صفحات
آنها را به عنوان راه حل منعکس ميكند .به نظر نویسنده ،زندگي با ارزشتر از آن چيزي است كه فکر ميكنيم .او
توصيه ميكند ،انرژي خود را به خاطر نگرانيها هدر ندهيد.
.552احمدي ،علياصغر .خانوادهازديدگاهاسالمبراينوجوانان .تهران  :پركاس172 .1394 .ص .رقعي .شابک:
 ۹786۰۰۹4۱۰۰۱۹
مخاطب:مربي /والدین 
پايهتحصيلي :دهم ،سوم 
کلماتکليدي :آموزش خانواده ،اسالم ،روان شناسي خانواده 
چکيده:هر انساني متعلق به گروهي از انسانهاي دیگر است كه خانواده نام دارد .فرهنگها تحت تأثير عوامل بسياري،
خانواده هاي گوناگوني را شکل داده اند .این كتاب ،با مرور نهاد خانواده در جهان امروز ،الگوي اسالمي خانواده و كاركرد
آن را با تأكيد بر تعاليم رسول اكرم(ص) و ائمه اطهار(ع) براي نوجوانان توضيح داده است.
 .553گروه مؤلفين انتشارات باهدف .خانواده تکسرپرست .تهران  :باهدف160 .1395 .ص .رقعي .شابک:
 ۹786۰۰۹5۳۳558
مخاطب :والدین /دانشجو معلمان 
کلماتکليدي :آموزش خانواده ،روابط بينفردي 
چکيده:كتاب حاضر به اینکه انسان موجودي اجتماعي است و انسانيت او در تعامل با دیگران معني مي یابد ،اشاره دارد.
این اثر در چهار فصل به مباحثي مانند خانواده تک سرپرست ،مسایل و مشکالت بچهها در جدایي و طالق ،خانواده تک
سرپرست و جدایي و مسایل گروه هاي سني مختلف در این دوران مي پردازد.
 .554احمدي ،علياصغر /احمدي ،محمد .نوجوان و مهارتهاي زندگي :خودسازي .تهران  :پركاس72 .1395 .ص.
پالتویي .شابک ۹786۰۰746۹۱4۹ :
مخاطب:والدین /دانشآموز /معلم /مشاور 
پايهتحصيلي :دهم 
کلماتکليدي :روانشناسي ،مهارتهاي آموزشي ،مهارتهاي رفتاري ،بهداشت رواني 
چکيده:آگاهي جوان و نوجوان از روانشناسي به او كمک ميكند بتواند بر رفتار خویش كنترل و دقت بيشتري داشته
باشد و سنجيدهتر عمل كند .كتاب حاضر از مجموعة« نوجوان و مهارتهاي زندگي» در تقویت مهارتهاي فردي و ذهني
و خودسازي ميكوشد .كتاب ابتدا مفهوم مهارتهاي زندگي را شرح ميدهد و دربارة نقش عقيده در زندگي انسان
مواردي را شرح ميدهد .سپس به نقش تحصيل در زندگي ،مهارت شاگرديكردن و مهارت اندیشيدن ميپردازد و راههاي
پرورش اندیشه و كسب مهارت در مطالعهكردن را شرح ميدهد.
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.555احمدي ،علياصغر /احمدي ،محمد .نوجوان و مهارتهاي زندگي :خودشناسي .تهران  :پركاس72 .1395 .ص.
پالتویي .شابک ۹786۰۰746۹۱56 :
مخاطب:دانشآموز /معلم /مشاور 
پايهتحصيلي :دهم 
کلماتکليدي :بهداشت رواني ،روانشناسي شخصيت ،مهارتهاي آموزشي ،مهارتهاي رفتاري 
چکيده:آگاهي جوان و نوجوان از روانشناسي به او كمک ميكند بتواند بر رفتار خویش كنترل و دقت بيشتري داشته
باشد و سنجيدهتر عمل كند .كتاب حاضر از مجموعة« نوجوان و مهارتهاي زندگي» شخصيت را تعریف ميكند و مفهوم
آن را در روانشناسي بيان ميكند .سپس ساز و كارهاي دفاعي در رفتار شامل فرافکني ،دليلتراشي یا توجيه ،واكنش
عکس ،و اكنش تبدیل و واكنش انکار را شرح ميدهد .در بخش دوم خوداگاه و ناخوداگاه ذهن را بررسي و راههاي
دستيابي به ناخوداگاه را بيان مي كند .در ادامه ،عناصر سازندة شخصيت ،ذهن آدمي و فعاليتهاي آن را ميشناساند.
آخرین بخش كتاب نيز نگاهي به مفهوم هوشياري دارد.
.556راس ،ویکي .درجستجويخويشتن:چگونهافکاروباورهايتانراتغييردهيدوشادمانهزندگيکنيد .ژیال
صفائي نعمتالهي .تهران  :سایه سخن248 .1395 .ص .رقعي .شابک ۹786۰۰7۱5۲۱۱۹ :
مخاطب:والدین /معلم /مشاور 
کلماتکليدي :خودآگاهي ،روانشناسي 
چکيده:ما همزمان در دو دنياي موازي زندگي ميكنيم؛ دنياي واقعي بيروني و دنياي ادراكي دروني .این كتاب گام به
گام چگونگي بروز و راز رفتارهاي ما بر اساس دنياي درون را توضيح مي دهد و با كمک گرفتن از تمثيل و تمرینهاي
عملي فراوان ،شيوههاي تغيير افکار و رفتارهاي ناشي از آن را بيان ميكند.
درجستجوينيمهگمشده .تهران  :كيان افراز176 .1395 .ص .رقعي.

.557زنگویي ،مریم /غروي یکتا ،اميرحسين.
شابک ۹786۰۰۹645۹۳۰ :
مخاطب:والدین /دانشآموز /مشاور 
پايهتحصيلي :سوم 
کلماتکليدي :خانواده ،زناشویي ،روان شناسي خانواده 
چکيده:ازدواج پدیده اجتماعي و زیربنایي جامعه است كه در آن یک سري روابط جدید شکل ميگيرد .این نوشتار
ضمن مروري بر اهميت زوجيت در دین و مذهب و عرفان ،به تعریف انواع رابطه و دلبستگيها ميپردازد و سپس اصول و
مراتب ازدواج را بازگو و موانع ذهني در ازدواج و عواملي آسيبزننده را برميشمارد.
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.558بازان ،توني .درستفکرکن،صحيحعملکن .محمدجواد نعمتي .تهران  :پل104 .1394 .ص .رقعي .شابک:
 ۹78۹64۲۳۳۱۲84
مخاطب:والدین /دانشآموز /معلم /مشاور 
پايهتحصيلي :دهم ،سوم 
کلماتکليدي :حافظه ،هوش ،اندیشه و تفکر ،خالقيت 
چکيده:نقشة ذهني راه و ابزاري است خالقانه براي نکتهبرداري و واردكردن مرتب اطالعات به ذهن .نویسندة كتاب
حاضر مي كوشد با معرفي نقشة ذهني و بيان اصول و قواعد مربوط ،نحوة عملکرد و راههاي استفاده از آن را نشان دهد.
كتاب همچنين نحوة ایجاد و طراحي نقشة ذهني را از ابتدا و به صورت بسيار ساده توضيح ميدهد .از نقشة ذهني
ميتوان براي خرید ،شروع كار جدید ،مذاكرات و متقاعدكردن افراد ،تماسهاي تلفني ،خالصهكردن یک كتاب در یک
صفحه ،و برنامهریزي امور خانوادگي بهره برد.
هايدوستداشتنيمن .تهران  :نسل نو اندیش160 .1395 .ص.


دروغ
.559طوسي ،غزاله /غالمرضایي ،حميدرضا.
رقعي .شابک ۹78۹64۲۳67۲۱4 :
مخاطب:مربي /والدین /دانشآموز /معلم /مشاور 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :صداقت ،دروغگویي ،خانواده 
چکيده:دروغ نشانه ذهن بيمار است كه در البهالي زندگي رسوخ مي كند .گاهي در قالب یک ایده ،بيان احساسات و
رفتار شکل ميگيرد و سرآغاز فتنهاي ميشود كه در آن بازيهاي رواني گوناگوني ایفاي نقش ميكنند .در این اثر ضمن
بيان آثار مخرب دروغ در زندگي به خصوص روابط خانوادگي ،عوامل مؤثر بر دروغگویي و محرکهاي اجتماعي و رواني
آن شناسایي و راهکارهاي عملي براي جلوگيري از انتشار آن ارائه شده است.
گامواقعيتدرماني .تهران  :سایه

پذيريفرآيندگام 
به


دعوتبهمسئوليت
.560صاحبي ،علي /سلطانيفر ،عاطفه.
سخن280 .1394 .ص .رقعي .شابک ۹786۰۰7۱5۲۰7۲ :
مخاطب:معلم /مشاور 
کلماتکليدي :روانشناسي ،رواندرماني ،مهارت هاي رفتاري 
چکيده  :هدف این كتاب فراهم كردن یک راهنماي عملي گام به گام روش مشاوره بر اساس تئوري انتخاب و
واقعيتدرماني است .اطالعات به گونه اي آمده است كه خواننده بتواند آن را در فرایند درماني خود به سادگي به كار ببرد.
به این منظور مثالهاي متعددي توضيح داده شده و طي آن مؤلفههاي تئوري انتخاب مثل خواستهها ،ادراک ،مکان
مقایسه و شيوههاي سنجش آنها به طور مبسوط مورد بحث قرار گرفته است.
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 .561رینر ،سارا .دوستي با اضطراب .مهدي قراچهداغي .تهران  :نخستين104 .1395 .ص .رقعي .شابک:
 ۹786۰۰۱۲7۱۰8۳
مخاطب:والدین /دانشآموز /معلم /كتابدار /مشاور 
پايهتحصيلي :دهم ،سوم 
کلماتکليدي :روانشناسي ،اختاللهاي اضطرابي 
چکيده:مؤلف به نشانههاي شایع وحشت و نگراني اشاره ميكند و توضيح ميدهد چگونه ميتوان با این احساس كنار
آمد .راهکارهایي براي شناخت اضطراب معرفي ميكند تا شخص مضطرب بتواند این احساسات پيچيده را كنترل كند.
جالب اینجاست كه نویسنده خود ،دچار اضطراب هایي بوده و در این نوشتار تعریف كرده چگونه آنها بر زندگيش تأثير
گذاشته بودند و او چگونه بر آنها فائق آمده است.
راهبيکهاتومبيلفرارياشرافروخت:داستانيدربارهتحققروياهايتانودستيابي

.562شيلپشارما ،رابين.
به تقديرتان .حميده شاكرطاهري ،پرستو نبيپور .تهران  :سایه سخن280 .1395 .ص .رقعي .شابک:
 ۹786۰۰7۱5۲۱۰۲
مخاطب:معلم /مشاور 
کلماتکليدي :داستانهاي اجتماعي ،موفقيت 
چکيده :در این اثر به شيوه داستان و تمثيل ،اصول دستيابي به یک زندگي با كيفيت و رضایتمند از طریق قهرمان
قصه به خواننده آموزش داده ميشود .چگونگي افزایش تجربههاي دروني مثبت ،افزایش فراواني زمان كيفي براي خود در
زندگي و افزایش معنا و هدف زندگي از اصول تاكيد شده در كتاب هستند.
 .563احمدي ،علياصغر /احمدي ،محمد .نوجوان و مهارتهاي زندگي :زندگي اجتماعي .تهران  :پركاس.1395 .
84ص .پالتویي .شابک ۹786۰۰746۹۱۳۲ :
مخاطب:والدین /دانشآموز /مشاور 
پايهتحصيلي :دهم 
کلماتکليدي :مهارتهاي اجتماعي ،روانشناسي 
چکيده:آگاهي جوان و نوجوان از روانشناسي به او كمک ميكند بتواند بر رفتار خویش كنترل و دقت بيشتري داشته
باشد و سنجيدهتر عمل كند .كتاب حاضر از مجموعة«نوجوان و مهارتهاي زندگي» در تقویت زندگي اجتماعي ميكوشد.
كتاب ابتدا مفهوم اجتماع ،و سپس نيازهاي انسان را در جامعه و نيازهاي بدني و فيزیولوژیکي را شرح مي دهد .نيازهاي
اجتماعي و فرا اجتماعي نيز در ادامه آمدهاند .مهارت هم زیستي ،مفهوم سياست ،پيروي و رهبري در جامعه ،وظيفة ما در
جامعه ،انتخاب و انتخاب شغل ،مهارت حفظ حدود در روابط اجتماعي و خانواده نيز از دیگر مباحث كتاب هستند.
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 .564شاهار ،تالبن .زندگي دلخواه خود را انتخاب کنيد 96 :روش هوشمندانه براي تغيير سبک زندگي و
شادماني پايدار .محمدرضا كرامتي ،مهتا كریمپور نطنزي .تهران  :زندگي شاد144 .1395 .ص .رقعي .شابک:
 ۹786۰۰۹54466۰
مخاطب:والدین /دانشآموز /معلم /مشاور 
پايهتحصيلي :دهم ،سوم ،پيش دانشگاهي 
کلماتکليدي :شيوه زندگي ،آموزش خانواده 
چکيده   :این كتاب راهکارهاي كوتاه علمي و عملي را براي تغيير سبک زندگي ارائه ميدهد .هر كدام از آنها نوعي
انتخاب محسوب ميشوند كه بر اساس رویدادهاي واقعي زندگي افراد و یافتههاي روانشناسي مطرح شدهاند .بعد از
توضيح هر نکته ،نقل قول یا داستاني مربوط به آن ذكر شده است.
هايزندگيـمهارتهايزندگي .تبریز :


سالمبرزندگي:مديريتآگاهانهزمان،شيوه
.565ساداتي ،ميرقدیر.
ستوده216 .1394 .ص .رقعي .شابک ۹786۰۰۳۲5۰4۳7 :
مخاطب:والدین /دانشآموز /معلم 
پايهتحصيلي :سوم 
کلماتکليدي :روانشناسي ،زندگي اسالمي 
چکيده:افزایش آگاهي دربارة شيوه هاي مدیریت آگاهانة زمان احساس بهتري از زندگي به فرد خواهد داد .كتاب حاضر
مي كوشد با ارائة راه كارهایي كه از منابع معتبر دیني گرفته است ،مخاطب را در گسترش روابط انساني ،برقراري تفاهم در
فضاي زندگي مشترک ،موفقيت تحصيلي ،پيشگيري از بيماريها و بازیابي سالمت ،و كنترل وزن توانمند سازد .این كتاب
در  22فصل تدوین شده است و عنوان بعضي از فصلهاي آن عبارتاند از :اعتدال ،شيوة مدیریت جهان هستي؛ رهایي از
نگراني ،مدیریت استرس؛ فرایند دریافت شفا و بازیابي سالمت؛ قانون حداقل تالش.
هايشناختيرفتاريدردرماننوجوانانبزهکاروقانونشکن .بهزاد حسينآبادي،


شيوه
.566مکگري ،جميز.
فاطمه رحمتي ،مطهره زاليمقدم .تهران  :طلوع دانش232 .1394 .ص .رقعي .شابک ۹786۰۰66۳7۳۰۳ :
مخاطب:مشاور /دانشجو معلمان 
کلماتکليدي :نوجوانان ،روانشناسي نوجوان ،مهارتهاي رفتاري 
چکيده:یکي از اختالالت رفتاري و رواني نوجوانان قانونشکني و بزه كاري است كه در طبقات مختلف اجتماع به چشم
ميخورد .در این ترجمه و تأليف ،تاریخچهاي از دیدگاه شناختي ،رفتاري ارائه و مدلها و مفاهيمي در زمينه درمان
شناختي رفتاري پيریزي شده است .نتایج عملي این شيوهها در برخورد با متخلفان در كتاب آمده است.
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فقطانسانيهابخونن .تهران  :مؤسسه فرهنگي

.567مؤسسه فرهنگي هنري هدایت فرهيختگان جوان /ترک ،نسرین.
هنري هدایت فرهيختگان جوان226 .1395 .ص .وزیري .شابک ۹786۰۰7857۹5۳ :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :موفقيت تحصيلي ،دانشگاهها 
چکيده:فکر انجامدادن بعضي كارها ،از انجامدادنشان سختتر است .براي كسب موفقيتهاي تحصيلي و شغلي باید
موانع متفاوتي را پشت سر گذاشت .بهترین راه براي حل مشکلها كمکگرفتن از راهنمایي كاردان است .اثر حاضر ،صفر
تا صد رشته علوم انساني را براي عالقهمندان بيان ميكند از دبيرستان گرفته تا كنکور و دانشگاه .گرایشهاي این رشته،
دورههاي تحصيلي گوناگون و دانشگاه و دانشکدههاي موجود در شهرهاي ایران را با ذكر برترین آنها معرفي ميكند.
فقطتجربيهابخون .تهران  :مؤسسه فرهنگي

.568مؤسسه فرهنگي هنري هدایت فرهيختگان جوان /ترک ،نسرین.
هنري هدایت فرهيختگان جوان270 .1395 .ص .وزیري .شابک ۹786۰۰7857۹46 :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :سوم ،پيش دانشگاهي ،تجربي 
کلماتکليدي :موفقيت تحصيلي ،دانشگاهها 
چکيده:این اثر ب ا زباني ساده و صميمي اطالعات جامعي درباره رشته علوم تجربي از دبيرستان تا دانشگاه در اختيار
مخاطب قرار ميدهد .شماري از شاخههاي مختلف این رشته و شغلهاي مرتبط ارائه ميكند و دانشگاههاي دولتي و
آزادي را كه گرایشهاي تجربي در آنها تدریس ميشود با ذكر رتبههاي علمي معرفي ميكند.
فقطرياضيهابخونن .تهران  :مؤسسه فرهنگي

.569مؤسسه فرهنگي هنري هدایت فرهيختگان جوان /ترک ،نسرین.
هنري هدایت فرهيختگان جوان254 .1395 .ص .وزیري .شابک ۹786۰۰7857۹۳۹ :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :سوم ،پيش دانشگاهي ،ریاضي ـ فيزیک 
کلماتکليدي :موفقيت تحصيلي ،دانشگاهها 
چکيده:دستيابي به هر هدفي نيازمند برنامه ریزي و پشتکار جدي است .داشتن اطالعات جامع از هدف مورد نظر كمک
ميكند برنامهریزي صحيح و كارآمد شکل بگيرد .این كتاب به منظور آگاهيدادن به دانشآموزان رشته ریاضي تدوین
شده است كه آنها را گام به گام با این رشته و شاخههاي مختلف آن آشنا ميكند و مي آموزد از كي و چگونه شروع به
مطالعه كنند تا در دانشگاه و رشته دلخواهشان قبول شوند.
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کيشوندانومهارتهايزندگي.تهران  :قدیاني80 .1395 .ص .رحلي .شابک:

.570رضواني ،ابراهيم /حسنپور ،الهه.
 ۹786۰۰۲5۱۹۳۳7
مخاطب:معلم 
کلماتکليدي :مهارتهاي رفتاري ،رفتار اوليا و فرزندان ،كار و زندگي 
چکيده :براي داشتن فرهنگي غني و جاري در زندگي ساكنان هر منطقه ،رعایت حقوق دیگران و نيز قوانين و مقررات،
آموزشهایي الزم است .كتاب حاضر ميكوشد مجموعهاي از مهارتهاي زندگي ویژة دورههاي آموزش فرهنگ كيشوندي
فراهم كند تا در آموزش هاي عمومي مربوط به این جزیره به عالقمندان آموخته شوند .كتاب در چهار فصل به این
موضوعها ميپردازد :سبک زندگي ،مهارتهاي زندگي ،فرزند پروري و فعاليت گروهي .در فصل فعاليتهاي گروهي ،نمونه
فعاليتهایي براي هر مهارت و تقویت آن ذكر شدهاند تا مخاطب آموختههایش را تمرین كند.
.571احمدي ،مجيد .مجموعه كتابهاي بهبود كيفيت زندگي :کيفيتزندگي .تهران  :ابوعطا104 .1395 .ص .رقعي.
شابک ۹78۹64۱7۰۲64۱ :
مخاطب:والدین /دانشآموز /معلم /مشاور 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :مهارتهاي ارتباطي ،آموزش خانواده ،روابط بينفردي 
چکيده:كتاب حاضر بر اساس روانشناسي مثبتنگر و شناختدرماني به منظور تعيين عوامل تأثيرگذار بر بهبود زندگي
با محوریت حفظ روابط مؤثر و رضایت از زندگي تدوین یافته است .به این منظور حيطههاي كيفيت زندگي را مشخص
كرده ،بر حفظ تعادل بين آنها تأكيد دارد و سبک زندگي سالم را معرفي ميكند.
 .572كرامتي ،محمدرضا .لطفا همانجا باشيد :قدرت شگفتانگيز حضور در حال .تهران  :زندگي شاد.1394 .
88ص .رقعي .شابک ۹786۰۰۹۳4۱۲۹۰ :
مخاطب:والدین /دانشآموز 
پايهتحصيلي :سوم 
کلماتکليدي :روانشناسي ،موفقيت 
چکيده:امروزه حالتهاي جدیدي از آگاهي در حال ظهور است .انسانها دریافتهاند شعوري فراتر از اندیشه وجود دارد
كه واقعيات جهان؛ نظير زیبایي ،عشق ،خالقيت و آرامش از آن برميخيزند .مؤلف با اشاره به این موضوع و تأكيد بر
مثبتاندیشي و زیستن در حال ،سعي دارد با بهرهگيري از جمالت بزرگان و اشعار شاعران معاصر مخاطب را به
فراموشكردن گذشته و توجه به اكنون ترغيب كند.
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.573نيستاني ،محمدرضا .مادربارانخواهيمماند:نقدحالاصحابدانش .اصفهان  :یار مانا216 .1395 .ص.
رقعي .شابک ۹786۰۰7768۳4۱ :
مخاطب:معلم /مدیر /دانشجو معلمان 
کلماتکليدي :خاطره نویسي ،زندگينامهها ،راهنماي تدریس 
چکيده:خواندن شرح حال و احوال اصحاب دانش ميتواند چراغ راهي باشد در درک چگونگي پيمودن این راه .نویسندة
كتاب حاضر ميكوشد با بيان نقادانة زندگي خویش ،به خصوص از نظر تحصيلي و شغلي ،بعضي مسائل و مشکالت موجود
در جامعه ،اعم از مشکالت مدرسه و دانشگاه ،و تحصيل و تدریس و حتي سفر تا مشکالت جامعه و كسب و كار و تجارت
را در قالب خاطره بيان كند .در واقع ،این كتاب زندگينامهاي خود نوشته است كه بيشتر جنبة تحليلي و نقادانه دارد.
محتواي كتاب به ده فصل تقسيم شده است و هر فصل در پيوستگي مفهومي با فصلهاي دیگر ،خاطراتي از یک استاد
دانشگاه است كه در كودكي درس نخوان بوده و به مرور و در اثر گذشت زمان ،به درس روي آورده و حال در این كتاب
نقد احوال جامعه را آورده است.
.574اصالني ،ابراهيم .كتابهاي كوچک  40نکتهاي :متشکرم؛ببخشيد؛لطفاً!40:نکتهبرايراهنمايينوجوانانو
جواناندرآدابمعاشرت.تهران  :پيشگامان پژوهشمدار64 .1395 .ص .بياضي .شابک ۹786۰۰85۲۹۰۳۳ :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :آداب معاشرت ،رفتار اجتماعي ،جنبههاي روانشناسي 
چکيده   :دانستن آداب معاشرت و نکات و جزئيات آن براي همگان الزم است .كتاب حاضر از مجموعة «كتابهاي
كوچک  40نکتهاي»راهنمایي است كه در ظرف 40نکته ،ميكوشد ریزهكاريها و نکات مهم آداب معاشرت را به مخاطب
نوجوان معرفي كند؛ از جمله :در آسانسور هميشه باید رویتان به سمت در باشد؛ مراقب بوي بد دهن باش؛ غذاخوردن هم
اصول وآدابي دارد؛ در كار دیگران دخالت و كنجکاوي نکن.
مثبتنگريدرزندگيومحيطکار .محمدرضا كرامتي ،زهرا همتي .تهران :

.575تریسي ،برایان /تریسي ،كریستينا.
زندگي شاد80 .1394 .ص .رقعي .شابک ۹786۰۰۹5446۰8 :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :موفقيت ،شيوه زندگي 
چکيده:كتاب حاضر مخاطب را ترغيب ميكند براي دستیافتن به موفقيت و شاد زیستن گامهاي جدیدي بردارد و
نگرش خود را به مسائل تغيير دهد .راه هاي كنترل افکار منفي و جایگزین كردن افکار مثبت به جاي آنها ،نکاتي است كه
در این اثربه آن پرداخته شده است.
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مهارتهايزندگي .تهران  :دانژه.

مجموعهآموزش 

.576جزایري ،عليرضا /سينارحيمي ،سيدعلي /دهقاني ،محمود.
200 .1394ص .رقعي .شابک ۹786۰۰۲5۰۰۹5۳ :
مخاطب:معلم 
کلماتکليدي :خودآگاهي ،مدیریت ،مهارت هاي رفتاري 
چکيده :انسان موجودي اجتماعي است و بقاي او در گرو ایجاد و تداوم ارتباط مناسب با دیگران است .از این روي،
فراگيري و تمرین مهارتهاي زندگي و بهرهگيري از آنها موجب ميشود كه فرد در ارتباط با خود و دیگران ،ناكامي و
رنج كمتري را تحمل كند .كتاب حاضر مشتمل بر آموزش  10مهارت اساسي زندگي است كه هر فصل آن به تشریح یکي
از مهارتها مانند :كنترل خشم ،تصميمگيري ،برقراري ارتباط مؤثر ،راهنماي تابآوري ،تفکر انتقادي و .. .اختصاص یافته
است.
مديريتچالشهايکيفيتزندگي .تهران  :ابوعطا.

.577احمدي ،مجيد .مجموعه كتابهاي بهبود كيفيت زندگي:
128 .1395ص .رقعي .شابک ۹78۹64۱7۰۲665 :
مخاطب:والدین /دانشآموز /معلم /مشاور 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :روان شناسي خانواده ،آموزش خانواده 
چکيده:وجود تفاوتها و تطابقهایي در روابط خانوادگي امري عادي است ،مهمتر از سازگاري شخصي زوجين ،چگونگي
حل و فصل تفاوتهایشان تعيينكننده است .این كتاب به زوجين ميگوید براي دستیافتن به خواستهها و بهبود روابط و
مهار تعارضها چه كارهایي انجام دهند.
.578ناصريفر ،اكرم .مديريتشهريواحساسامنيتبانويايراني .تهران  :سيب صادق(ع)144 .1394 .ص.
رقعي .شابک ۹786۰۰۹5۰7۱۲۲ :
مخاطب:معلم /مدیر 
کلماتکليدي :زنان ،مسائل زنان ،حقوق مدني ،فعاليتهاي اجتماعي 
چکيده :حضور مردم در عرصه شهري به نحوه سازماندهي و مدیریت فضا بستگي دارد بهویژه فضاهاي عمومي .در این
پژوهش ضمن ارائه تعریفي از مدیریت شهري و امنيت اجتماعي ،به عوامل تأثيرگذار در ميزان احساس امنيت یا ناامني
زنان در فضاهاي عمومي شهري پرداخته شده است .در این راستا به نظریات صاحبنظران اشاره و راهکارهایي براي
مشاركت بيشتر بانوان در تصميمگيريهاي شهري پيشنهاد شده است.
 .579روبين ،گرچن .مجموعه كتابهاي زندگي مثبت :معجزه عادت :چگونه عادتهاي زندگي روزمره را تغيير
دهيم؟ .مهسار مشتاق .تهران  :ابوعطا128 .1395 .ص .رقعي .شابک ۹78۹64۱7۰۲6۳4 :
مخاطب:والدین /دانشآموز /معلم /مشاور 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :خودشناسي ،روانشناسي ،روانشناسي تحولي 
چکيده:عادت هاي خوب و بد ،سازندگان نامرئي زندگي روزانه ما هستند .خوگرفتن به عادتهاي افراد مؤفق و رسيدن به
پيروزيهاي بزرگ آرزوي همه ماست ،اما هر یک از ما باید عادت هایي را تقویت كنيم كه براي ما مفيد باشند .این كتاب
به خواننده در شناخت بهتر عادتهایش و تغيير آنها كمک ميكند.
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انگيزدربارهانعطافپذيريمغزانسان.تهران  :زندگي شاد.


هايشگفت

مغزسبز:واقعيت
.580كرامتي ،محمدرضا.
64 .1394ص .رقعي .شابک ۹786۰۰۹5446۱5 :
مخاطب:والدین /معلم /مشاور 
کلماتکليدي :نظریه رشد ،یادگيري 
چکيده :كتاب حاضر ،ایده محققان در زمينه رشد و تغيير را دنبال كرده و به حوزه جدید انعطافپذیري مغز یادگيرنده
پرداخته است و قابليت انطباق مغز با محيط در حال تغيير را واكاوي نموده است .طبق آموزههاي كتاب مغز بچهها
هميشه در سطح زمان تولد باقي نميماند ،مغز آسيبدیده رشد ميكند و خود را ميسازد و سلولهاي دیگري جایگزین
سلولهاي مرده ميشوند.
):يوگابارنگها .تهران  :مهرسا100 .1394 .ص .خشتي.

مغزمنورنگآميزي(1

.581بخت ،سپيده .باشگاه مغز:
شابک ۹786۰۰65۹۱77۳ :
مخاطب:معلم 
کلماتکليدي :آموزش و یادگيري ،خالقيت ،رنگآميزي 
چکيده:در شرایطي كه هيچ وظيفهاي بر عهده مغز قرار نگرفته است ،مجموعهاي از نواحي مغزي فعال ميشوند كه
اصطالحاً به آنها شبکه پيشفرض اطالق ميشود هنگامي كه این شبکه روشن ميشود ذهن آرامش ،خودشناسي و
خالقيت بيشتري پيدا ميكند .یکي از راههاي فعال كردن این شبکه رنگآميزي نقشها و طرحهایي با ویژگيهاي خاص
است .در این كتاب ،عالوه بر معرفي ابزار رنگآميزي ،تکنيکهاي رنگآميزي مانند سایه زدن ،نقطهگذاري ،بافت ،عمق،
تركيب رنگها و خالقيت طرحهایي ارائه شده است تا مخاطب رنگآميزي نماید.
منديگهبزرگشدهام!:ويژهدختران.اصفهان  :شهر من72 .1394 .ص .خشتي

.582بختيارپور دشتبزرگ ،پروین.
كوچک .شابک ۹786۰۰۹6۰45۱7 :
مخاطب:دانشآموز /معلم 
پايهتحصيلي :دهم 
کلماتکليدي :بلوغ ،روانشناسي ،بهداشت رواني 
چکيده:دورة نوجواني از مهمترین دورههاي زندگي است كه در شکلگيري شخصيت فرد تأثير بسيار دارد .كتاب حاضر
مخصوص دختران نوجواني است كه به تازگي به بلوغ رسيدهاند و ميخواهند دربارة این سن و تغييراتي كه در احساس و
بدن خود حس ميكنند بيشتر بدانند .مخاطب مستقيم كتاب نه خانوادهها ،بلکه خود دختران نوجوان هستند .در فصل
اول كتاب ،پس از تعریف بلوغ و بيان تغييرات جسماني مربوط به آن ،قاعدگي و موارد غير طبيعي آن تشریح ميشود.
تغييرات روانشناسي بلوغ در فصل بعدي آمدهاست و در فصلهاي بعد نيز دربارة تندرستي  ،نکات بهداشتي بلوغ ،روابط
دوران بلوغ (رابطه با خود ،خدا و خلق) نکاتي به نوجوان گفته و راههایي براي كنار آمدن بهتر با این دوره پيشنهاد
ميشود.
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منديگهبزرگشدهام!:ويژهپسران.اصفهان  :شهر من72 .1394 .ص .خشتي

.583بختيار پور دشتبزرگ ،پروین.
كوچک .شابک ۹786۰۰۹6۰45۰۰ :
مخاطب:دانشآموز /معلم 
پايهتحصيلي :دهم 
کلماتکليدي :بلوغ ،بهداشت رواني ،روانشناسي 
چکيده:دورة نوجواني از مهمترین دورههاي زندگي است كه در شکلگيري شخصيت فرد تأثير بسيار دارد .كتاب حاضر
مخصوص پسران نوجواني است كه به تازگي به بلوغ رسيدهاند و ميخواهند دربارة این سن و تغييراتي كه در احساس و
بدن خود حس ميكنند بيشتر بدانند .مخاطب مستقيم كتاب نه خانوادهها ،بلکه خود پسران نوجوان هستند .در فصل اول
كتاب ،تعریف بلوغ و تغييرات جسماني مربوط به آن آمده است .تغييرات روانشناسي بلوغ و حساسيت نسبت به ظاهر در
فصل بعدي مطرح شدهاست و در فصل هاي بعد نيز دربارة تندرستي ،بهداشت پوست و جوش صورت ،روابط دوران بلوغ
(رابطه با خود ،خدا و خلق) نکاتي به نوجوان گفته و راههایي براي كنار آمدن بهتر با این دوره پيشنهاد ميشود.
 .584شاكریان ،مهدي /كلنگيخواه ،مهناز .من ميتونم( 314کليد طاليي براي موفقيت در کنکور و امتحانات).
مشهد  :سبقت برتر250 .1394 .ص .وزیري .شابک ۹786۰۰۹5۳8۱۰۲ :
مخاطب:دانشآموز /معلم /مشاور 
پايهتحصيلي :سوم ،پيشدانشگاهي 
کلماتکليدي :آزمونها ،كنکور سراسري دانشگاهي ،خودشناسي 
چکيده:در این كتاب كه به آموزش مهارتهاي كليدي براي موفقيت در كنکور و امتحانات اختصاص دارد ،سعي شده
راهکارهایي براي افزایش اعتماد به نفس ،قدرت تلقين ،تعيين اهداف ،برنامهریزي ،تندخواني و تقویت حافظه ارائه شود و
مخاطبان با دفترچه انتخاب رشته ،ارزش رقابتي درسها و فرایند تعيين رشته آشنا شوند.
 .585واعظي ،محمدابراهيم .مهارت مطالعه و يادگيري :راهنماي دانشآموزان ،والدين ،معلمين ،مديران و
مشاورينآموزشي.تهران  :نغمه نواندیش202 .1395 .ص .رقعي .شابک ۹786۰۰586۲5۹۱ :
مخاطب:والدین /دانشآموز /معلم /مشاور 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :یادگيري ،آموزش 
چکيده:هدف از آموزش مهارت مطالعه ،آموزش روشهایي است كه در كوتاهترین زمان ،بيشترین بازده یادگيري را براي
موفقيت تحصيلي ایجاد كند .نویسنده تالش كرده است با زباني ساده و به شيوهاي خودآموز به مخاطب بياموزد قبل از
مطالعه با بهرهگيري از مباني روانشناسي در خود ایجاد انگيزه كند و با تمركز حواس ،روشهایي را براي درک و فهم بهتر
به كار گيرد و فنوني را براي یادآوري مطالب بياموزد.
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مهارتهاي زندگي دانشآموزي :ويژه دانشآموزان دوره اول و دوم

 .586كرامتي ،محمدرضا /شالباف ،عذرا.
متوسطهوداوطلبانکنکورسراسري.تهران  :زندگي شاد80 .1395 .ص .رقعي .شابک ۹786۰۰۹5446۹۱ :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :مهارتهاي ارتباطي ،مهارتهاي رفتاري ،بهداشت رواني 
چکيده:برقراي ارتباط مؤثر كليد موفقيت در زندگي و تحصيل است و دستیافتن به ابن مهم نياز به آموزشي اصولي
دارد .در این كتاب سعي شده است مهارتهاي اجتماعي و روانشناختي از قبيل كنترل استرس و خشم ،افزایش اعتماد به
نفس و همچنين مهارتهاي تحصيلي به نوجوانان آموزش داده شود.
مهارتهاي زندگي دانشجويي .تهران  :كتاب ابرار173 .1395 .ص.

 .587رجبي ،محمود /سپهوندي ،محمدعلي.
پالتویي .شابک ۹786۰۰77۹۰۰5۲ :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :مهارتهاي آموزشي ،مهارتهاي رفتاري 
چکيده :زندگي دانشجویي با تغييرات زیادي همراه است؛ ضروري است دانشجویان با كسب مهارتهاي الزم با سالمت
جسمي و رواني به رشد شخصيت و سالمت ادامه دهند .در این كتاب مخاطب براي موفقيّت در دوران دانشجویي با
موضوعهاي روانشناختي مثل مقابله با استرس و حل اختالف آشنا مي شود و اصول الزم براي زندگي خوابگاهي و ارتباط
با دیگران را ميآموزد.
مهارتهايمطالعه .تهران  :كتاب ابرار120 .1395 .ص .پالتویي .شابک:

.588رجبي ،محمود /ميردریکوند ،فضلاهلل.
 ۹786۰۰77۹۰۰6۹
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :مهارت ،یادگيري 
چکيده:در عصر اطالعات براي بهبود یادگيري و درک مطلب آموزش مهارتهاي مطالعه ضروري به نظر ميرسد .در این
كتاب با هدف افزایش اطالعات و تعميق یادگيري و كمک به فراگيران نکاتي براي تقویت حافظه و انگيزش یادگيري بيان
شده و سبکهاي یادگيري و مهارتهاي مربوط به آزمونها شرح داده شده است.
.589هاروي ،استيو .موفقفکرکنموفقعملکن! .گيتي شهيدي .تهران  :آرایان168 .1394 .ص .رقعي .شابک:
 ۹786۰۰7۱۳۳55۲
مخاطب:معلم /مشاور 
کلماتکليدي :خودآگاهي ،موفقيت ،سازندهگرایي 
چکيده :هر شخصي تعریفي از موفقيت در ذهن خود دارد ،اما اكثر ما آرزوهاي مشتركي داریم و خواهان آرامش ذهني،
تندرس تي ،آسایش و خانواده و دوستان خوب هستيم .این كتاب به مخاطب ميآموزد واقعبينانه به موقعيت خود بنگرد و
با غلبه بر ترسهایش ،موهبت و استعداد دروني خود را كشف كند و در راستاي شکوفایي آنها گام بردارد.
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 .590داهيگ ،چارلز .نقش و قدرت عادتها در زندگي .نایبپور ،ندا ،مينایي ،محمدرضا .اصفهان  :آميس.1395 .
208ص .رقعي .شابک ۹786۰۰54۱۹7۹5 :
مخاطب:والدین /دانشآموز /مشاور 
پايهتحصيلي :سوم 
کلماتکليدي :عادتهاي مثبت و منفي ،شيوة زندگي ،مدیریت ،موفقيت ،عادتهاي انسان 
چکيده:در زندگي همه انسانها عادتهاي مثبت و من في زیادي وجود دارد كه نه به راحتي پدید آمده است و نه به
سهولت قابل تغيير است .این عادت ها همواره نقش و قدرت تاثيرگذاري در زندگي روزمره دارند .این كتاب ضمن شناخت
نقش و تاثير عادتها ،به خواننده كمک ميكند كه چگونه یک عادت را ایجاد یا ترک نماید .هر بخش از این كتاب
جنبههاي متفاوتي از وجود عادتها و نحوه عملکردشان را توضيح ميدهد .چهارچوبي كه ارائه ميشود نشان دادن راههاي
اصلي و ساده اوليهاي است كه دانشمندان براي تغيير عادتها و یا شکل دادن به آنها در زندگي خودشان بهكار بردهاند.
این كتاب در سه بخش عادتهاي فردي ،عادتهاي سازماني و عادتهاي جوامع را بررسي ميكند.
نقشهبندي ذهني .محمدجواد نعمتي .تهران  :پل108 .1394 .ص .رقعي .شابک:

 .591بازان ،توني.
 ۹78۹64۹۹4446۳
مخاطب:والدین /معلم /مشاور 
کلماتکليدي :هوش ،حافظه ،اندیشه و تفکر 
چکيده:نقشة ذهني روشي است براي ذخيرهسازي ،مرتبسازي و الویتبندي اطالعات در ذهن كه روي كاغذ انجام
ميشود و از كلمهها و تصویرهاي خاصي استفاده ميكند .كتاب حاضر ميكوشد با معرفي نقشة ذهني و بيان اصول و
قواعد مربوط به آن ،نحوة عملکرد و راههاي استفاده از آن را نشان دهد .كتاب همچنين نحوة ایجاد و طراحي نقشة ذهني
را از ابتدا و به صورت بسيار ساده توضيح مي دهد .نقشة ذهني در تمام مواقع قابل استفاده است ،از جمله در آموزش.
كتاب در فصل هفتم به این موضوع و در فصل هشتم نيز به كاربرد نقشة ذهني در زندگي كاري پرداخته است.
.592احمدي ،علياصغر .نوجوانوجامعه.تهران  :پركاس72 .1394 .ص .پالتویي .شابک ۹786۰۰746۹۱۰۱ :
مخاطب:دانشآموز /معلم 
پايهتحصيلي :دهم 
کلماتکليدي :روانشناسي نوجوان ،بلوغ ،روابط اجتماعي 
چکيده:نوجواني دوره اي است پر از هيجان و حساس .چنانچه خود نوجوان نکاتي دربارة این دوره بداند و بتواند به رفتار
خود آگاه شود ،ميتواند این دوره را با موفقيت بيشتري پشت سر بگذارد .كتاب حاضر نيازهاي نوجوان (نيازهاي بدني و
فيزیولوژیکي) را شرح مي دهد .نيازهاي اجتماعي و فرا اجتماعي نيز در ادامه شرح داده شدهاند .جایگاه اجتماعي نوجوان
در گروههاي اجتماعي ،اعم از نقشها و رفتار نوجوان در خانواده ،در گروه همساالن ،در مدرسه و در گروههاي متفرقة
اجتماعي نيز از دیگر مباحث این كتاب هستند.
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.593احمدي ،علياصغر .نوجوانوخانواده:براساسسؤاالتنوجواناندربارهخانواده .تهران  :پركاس.1395 .
48ص .پالتویي .شابک ۹786۰۰۹4۱۰۰۹5 :
مخاطب:والدین /دانشآموز /معلم /مشاور 
پايهتحصيلي :دهم 
کلماتکليدي :روانشناسي نوجوان ،تربيت ،خانواده 
چکيده:نوجواني دوره اي است پر از هيجان و حساس .چنانچه خود نوجوان نکاتي دربارة این دوره بداند و بتواند به رفتار
خود آگاه شود ،مي تواند این دوره را با موفقيت بيشتري پشت سر بگذارد .كتاب حاضر مجموعهاي است شامل سؤالهاي
معمول نوجوانان دربارة روابط درون خانواده .نویسنده پس از طرح سؤال ،ميكوشد با توضيحاتي دربارة خانواده و علل این
رفتارها ،مخاطب را از چرایي آنها آگاه سازد .سه نکته در این كتاب تأكيد شدهاند :روابط كالمي درست را در خانواده
تقویت كنيم و گسترش دهيم؛ خانواده محوري را جایگزین خودمحوري كنيم؛ از خانواده و ارزشهاي واقعي آن دفاع
كنيم .در هر مورد راهکارهایي پيشنهاد شدهاند.
.594جانسون ،اسپنسر .هديه .نفيسه سلطاني .تهران  :پل108 .1394 .ص .رقعي .شابک ۹78۹646۹۳56۹۳ :
مخاطب:دانشآموز /معلم 
پايهتحصيلي :سوم 
کلماتکليدي :روانشناسي شخصيت ،داستان ،موفقيت 
چکيده:داستانها ميتوانند درعين سرگرمكنندگي آموزنده باشند .كتاب حاضر داستاني روانشناسانه است دربارة مرد
جواني كه در حال سرخوردگي و نااميدي به یاد پيرمردي مي افتد كه در كودكي به او كمک كرده بود .مرد جوان براي
یافتن هدیهاي كه پيرمرد آن را جادویي یافته بود ،جستوجویي خستگي ناپذیر را آغاز ميكند .در نهایت خسته ميشود و
دست ميكشد ،اما هدیه را با تمام وعدههایش كشف ميكند .در واقع ،این كتاب به مخاطب مي آموزد چگونه روزهاي
سخت را پشت سر بگذارد و خود را باور كند.
آموزيميتواندموفقشود .علي صاحبي .تهران  :سایه سخن248 .1394 .ص .رقعي.

.595گلسر ،ویليام .هردانش
شابک ۹786۰۰6۳۰4۹۱5 :
مخاطب:معلم /مدیر /مشاور 
کلماتکليدي :آموزش ،روانشناسي یادگيري ،نظریههاي آموزش و پرورش 
چکيده:در این كتاب ضمن تأكيد بر كنار گذاشتن عادت هاي مبتني بر زور در امر تعليم ،روش جدیدي براي آموزش،
آزمون و رتبهبندي بيان شده است .مؤلف با تکيه بر عنصر كفایت و شایستگي شيوهاي را آموزش ميدهد كه شکاف
آموزش كنوني بين فقير و غني كم شده و دانشآموز كنترل بيشتري بر یادگيري خود داشته باشد.
.596دل آرام ،كيوشن .يکثروتمندخوب.تهران  :پركاس132 .1395 .ص .جيبي .شابک ۹786۰۰746۹۰۳۳ :
مخاطب:والدین /دانشآموز /معلم /مشاور پايهتحصيلي :پيشدانشگاهي 
کلماتکليدي :موفقيت شغلي ،سرمایهداران ،مهارتهاي اجتماعي 
چکيده:این كتاب بر آن نيست كه انواع و اقسام راهكارهاي شعاري یا عملي ثروتمندي را بياموزد ،بلکه محوریت اصلي
آن تغيير نگرش و رفتار سالم یک ثروتمند خوب در جامعه ،زندگي و جامعة پيش رویش است .نویسنده در بخش اول این
كتاب كارهایي كه یک ثروتمند خوب به آنها ميپردازد را بيان مي كند و در بخش دوم كارهایي كه یک ثروتمند خوب از
آنها ميپرهيزد را تشریح ميكند .در انتها بيستوپنج باور خطاي اجتماعي از ثروت و ثروتمندي را ارائه ميكند.
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 .597محسني ،محسن 55 .نکته ساده اخالقي ،اجتماعي براي بهتر زندگي کردن .سميرم  :سام آرام.1395 .
84ص .خشتي كوچک .شابک ۹786۰۰58446۲7 :
مخاطب:والدین /دانشآموز /معلم /مشاور /هنرآموز 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :زندگي اسالمي ،راه و روش ،ارزشهاي اخالقي ،رفتار اجتماعي 
چکيده:این كتاب شامل نکات مختلف اخالقي و اجتماعي است كه به زباني ساده و روان بيان شده است .نویسنده
مطالب كتاب را با استفاده از آیات كالم اهلل مجيد ،ضربالمثلها ،اشعار و روایات به گونهاي انتخاب كرده است كه هضم
آن براي كودكان و نوجوانان راحت بوده و ترجيحاً در جاهاي دیگر با آنها سروكار داشتهاند .در انتهاي هر موضوع پرسشي
به منظور افزایش انگيزه تحقيق و پژوهش در دانشآموزان مطرح گردیده است.
.598كرامتي ،محمدرضا  999 .راززندگيشاد:گلچينيازسخناننويسندگانمشهوردنيا .تهران  :زندگي شاد.
120 .1395ص .رقعي .شابک ۹786۰۰۹54465۳ :
مخاطب:معلم /دانشجو معلمان 
کلماتکليدي :موفقيت ،شادي ،مهارتهاي رفتاري 
چکيده:این كتاب گزیدهاي از سخنان نویسندگان مشهور دنياست كه اغلب نکتههایي براي تغيير سبک زندگي در جهت
مثبتاندیشي و رسيدن به موفقيت را در بردارند.

نثرادبيوخاطره 
آتشباشتابرافروزي.تهران  :كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان20 .1395 .ص .خشتي.

.599امامي ،غالمرضا.
شابک ۹786۰۰۰۱۰46۲7 :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :عرفان ،نثر مسجع ،ادبيات كودک و نوجوان 
 چکيده:این كتاب گزیدهاي از سخنان خواجه عبداهلل انصاري ،به نثر مسجع است .شيوه او گنجاندن معنا در جملههاي
كوتاه است .این سخنان درباره عشق و ایمان به حقيقت و كمال انساني است .همچنين به موضوعاتي مانند آموختن علم،
اندیشيدن ،همنشيني با دانایان و . ..ميپردازد.
 .600ميرزا آقایي خوانساري ،علياكبر .سيب صادق زندگي :آمبوالنس :روايتي کوتاه از هشت سال دفاع مقدس.
تهران  :سيب صادق(ع)80 .1395 .ص .رقعي .شابک ۹786۰۰۹66۹۳۰۱ :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :جنگ ایران و عراق ،داستانهاي كوتاه ،خاطره نویسي 
چکيده:این كتاب دربردارنده داستانهایي كوتاه و واقعي ،به روایت اول شخص راوي است .موضوع داستانها به هشت
سال جنگ تحميلي عراق عليه ایران برميگردد و رشادتهاي رزمندگان اسالم را به تصویر ميكشد.
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.601شفيعي ،شهرام .بگوماهمبخنديم.تهران  :پيدایش84 .1395 .ص .رقعي .شابک ۹786۰۰۲۹64458 :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :انواع ادبي ،طنز ،لطيفه ،كودک و نوجوان 
چکيده  :كتاب حاضر دربردارنده لطيفههایي است كه هر كدام به یکي از مسائل اجتماعي ميپردازد .ازدواج ،آداب
معاشرت ،بهداشت ،حوادث طبيعي مثل زلزله ،تکديگري و . ..از مباحث كتاب است.
طبعيهاي طلبگي .قم  :جمال336 .1395 .ص .وزیري .شابک:


شوخ
 .602قدیري ،محمدحسين.
 ۹78۹64۲۰۲5466
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :انواع ادبي ،طنز ،احادیث 
چکيده:شوخي و خندهدرماني اگر به اتکاي جهانبيني الهي و اخالق توحيدي باشد ،ميتواند موجب كاهش اضطراب
شود .در این كتاب لطایف و شوخطبعي هایي در محدوده اخالق دیني در هشت بخش مختلف به نثر نوشته شده است كه
موجب شادي خوانندگان ميشود .در این راستا مرز بين شوخي حالل و غير آن مشخص شده است.
هايدلگشا:لطيفههاييازکلياتعبيدزاکاني .تهران  :مؤسسه


لطيفه
.603لبش ،عليرضا .لطيفههاي زیر خاكي:
فرهنگي مدرسه برهان106 .1395 .ص .رقعي .شابک ۹78۹64۰8۱۲۰۱۳ :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :طنز ،لطيفه ،اقتباسها 
چکيده:این كتاب به بازنویسي لطيفههایي كهن از عبيد زاكاني ميپردازد .او در این لطيفهها ،با نيش و كنایه به نقد و
بررسي رفتارها و گفتارهاي ناپسند آدمهاي به ظاهر محترم پرداخته و ویژگيهایي مانند دروغگویي ،دورویي ،خودخواهي،
غرور ،پولپرستي و . ..را در آنها رسوا ميكند.

نقدادبي/آموزشادبي 
 .604كوربت ،پاي .آموزش داستاننويسي سطح دو .محسن سليماني .تهران  :شركت انتشارات ویژه نشر.1395 .
120ص .وزیري .شابک ۹78۹64744۰78۳ :
مخاطب:دانشآموز /معلم 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :ادبيات فارسي ،نویسندگي ،داستاننویسي 
چکيده:این كتاب درسنامهاي براي معلم هاي كالس سوم تا ششم دبستان است كه پيشنهادهایي را براي كارگاههاي
نویسندگي ارائه ميكند و به جنبههاي اصلي داستاننویسي ميپردازد .همچنين كتاب دربردارنده فعاليتهایي بهمنظور
نحوه نوشتن است.
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آموزشداستاننويسيسطحيک .محسن سليماني .تهران  :شركت انتشارات ویژه نشر.1395 .

.605كوربت ،پاي.
144ص .وزیري .شابک ۹78۹64744۰776 :
مخاطب:دانشآموز /معلم 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :ادبيات فارسي ،نویسندگي ،داستاننویسي 


چکيده:كتاب حاضر راهنمایي عملي براي كمک به معلمها در جهت آموزش مؤثر مباني ساده و اوليه داستاننویسي
است .مفاهيم كتاب بر پایه سه اصل تقليد ،نوآوري و خالقيت شکل گرفته است .همچنين در كتاب ضرورت آشنایي با
روشهاي كار در نوشتن توضيح داده شده است.
خواني:چگونهمثلتامس فاسترادبياتبخوانيم .محمد سياف جالليزاده .تهران :


ادبيات
.606فاستر ،تامسسي.
غنچه260 .1395 .ص .رقعي .شابک ۹786۰۰77۲۱۳۳۹ :
مخاطب:دانشآموز /معلم /دانشجو معلمان 
پايهتحصيلي :سوم ،پيش دانشگاهي 
کلماتکليدي :ادبيات داستاني ،مهارتهاي مطالعه ،خواندن ،نقد ادبي 
چکيده:خنده ،غم ،اضطراب ،انزجار و . ..اولين واكنشهایي است كه خواننده با خواندن متن از خود بروز ميدهد .آنچه
بيشتر از هر چيز دیگري كتابخوانهاي حرفهاي را از دیگران متمایز ميكند ،سه عامل حافظه ،نماد و ساختار است .در
این كتاب با مجموعهاي از قواعد و دستورالعملهاي مطالعه حرفهاي آشنا ميشوید.
.607شيرزادي ،فرزام .جدالخيروشر:خالصه،نقدوبررسي12رمانشاخصجهان.تهران  :مؤسسه خانه كتاب.
136 .1395ص .رقعي .شابک ۹786۰۰۲۲۲۳5۱7 :
مخاطب:دانشآموز /معلم 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :ادبيات داستاني ،نقد ادبي ،ارزشهاي اخالقي 
چکيده:بزرگترین شاهکارهاي رمان نویسي جهان ،بر جدال خير و شر استوار است .گاهي خير و شر نمود عيني و واقعي
دارند و در كالبد شخصيتهاي مختلف یک رمان جان ميگيرند و گاهي در كشمکشهاي فکري یک شخصيت و پيدا
كردن راهي براي رستگاري خالصه ميشوند .در این كتاب تقابل دیرین این دو قطب جدانشدني و اساسي در زندگي
انسان در قالب مهمترین رمانها بررسي ميشود و به مدد نقد ادبي پرتوي روشنگر آن ارائه ميشود.
.608سوانسون ،فيليپ .درآمديبرادبياتآمريکايالتين .سارا كاظميمنش .تهران  :آوند دانش196 .1395 .ص.
رقعي .شابک ۹786۰۰7۰۲۲856 :
مخاطب:معلم /دانشآموز 
پايهتحصيلي :پيش دانشگاهي ،سوم متوسطه نظري 
کلماتکليدي :ادبيات ملل ،ادبيات داستاني ،نقد 
چکيده:نویسنده در شيوه اي روایي ،مخاطبان را با ادبيات داستاني امریکاي التين ،در بستر فرهنگي و سياسي آشنا
ميسازد .پدیدههاي رمان نو در سایهاي از واقعگرایي بررسي شده و همچنين با تحليل موشکافانه متون كليدي
نویسندگان جهاني ،سير تکاملي این حوزه با شرح بوميگرایي ،پسابوم ،مدرنيسم و . ..مطالعه ميشود.
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رازهايقصهگويي .تهران  :كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان240 .1395 .ص .وزیري.

.609مونتهرو ،بآتریس.
شابک ۹786۰۰۰۱۰4467 :
مخاطب:معلم 
کلماتکليدي :ادبيات فارسي ،داستاننویسي ،یادگيري 
چکيده :این كتاب تجربه ،نگارش قوي ،نکات كاربردي ،ثبات ،شفافيت و توجه به جزئيات را یکجا براي رسيدن به مقام
یک قصهگوي موفق به مخاطب ارائه ميكند .چگونگي ارتقاي ابزارهاي روایت در قصهگو نيز یکي دیگر از مباحث كتاب
است.
.610اسميت ،اما /مگوایر ،الئوري .سيافسانهدربارهشکسپير .سارا كاظميمنش .تهران  :آوند دانش356 .1395 .ص.
رقعي .شابک ۹786۰۰7۰۲۲86۳ :
مخاطب:دانشآموز /معلم 
پايهتحصيلي :پيش دانشگاهي 
کلماتکليدي :سرگذشتنامهها ،نمایشنامهها ،نویسندگان 
چکيده:این كتاب بر آن است تا افسانهپردازي هاي گوناگون درباره ویليام شکسپير را به بوته بحث و نقد بگذارد .كانون
توجه كتاب زندگي شکسپير است كه از خاطره باطراوت شکار گوزن گرفته تا جزئيات ازدواج او را پوشش ميدهد .شایان
ذكر است كه براي هر یک از افسانهها داستاني كامل و مستقل در نظر گرفته شده است.
.611سيدي ،مهشين /آرینپور ،محمد .فلسفهتربيتيموالنا .بجنورد  :گسترش علوم نوین176 .1395 .ص .وزیري.
شابک ۹786۰۰847۰۰۲۱ :
مخاطب:والدین /دانشآموز /معلم /دانشجو معلمان 
پايهتحصيلي :سوم ،پيش دانشگاهي 
کلماتکليدي :تعليم و تربيت ،شاعران ،اندیشه و تفکر 
چکيده:نوشته حاضر برمبناي ارتباط ميان فلسفه و تعليموتربيت ،به اقتباس نظریات تربيتي موالنا و بر اساس فلسفه
موردنظر او پرداخته است .ابتدا آرا و عقاید مولوي در سه حيطه مابعدالطبيعه ،معرفتشناسي و ارزششناسي بيان شده
است ،سپس یک سيستم تربيتي بر اساس این اندیشه پيریزي مي شود .همچنين در مواردي كه موالنا مستقيماً صحبتي
نکرده است ،سعي شده تا هماهنگ با سيستم فکري او طرحهاي تربيتي پيشنهاد شود.

هنر 
 .612مالحاجي آقایي ،محمدحسن .آموزش خط تحريري  .2تهران  :كلک معلم ساجدي48 .1394 .ص .خشتي
كوچک .شابک ۹786۰۰5۰۰88۳8 :
مخاطب:والدین /معلم 
کلماتکليدي :خوشنویسي ،خط ،هنر 
چکيده :خط تحریري هنري است كه فراگيري آن بين ایرانيان رواج دارد و افراد بسياري از سن كودكي به این هنر ابراز
عالقه ميكنند .كتاب حاضر جلد دوم از مجموعةچهار جلدي «خط تحریري» ،راهنماي زیبانویسي است .آموزش در این
جلد به حروف «ي»« ،ج چ ح خ»« ،ع غ» و «م» اختصاص دارد .بعد از پایان آموزش حروف ،تمرینهاي دورة واژهها آمده
اند .تا پایان كتاب تمرینهاي دو جلد اول در قالب كلمه دوباره مرور ميشوند.
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 .613مالحاجي آقایي ،محمدحسن .آموزش خط تحريري  .3تهران  :كلک معلم ساجدي48 .1394 .ص .خشتي
كوچک .شابک ۹786۰۰5۰۰8845 :
مخاطب:معلم 
کلماتکليدي :خط ،خوشنویسي 
چکيده :خط تحریري هنري است كه فراگيري آن بين ایرانيان رواج دارد و افراد بسياري از سن كودكي به این هنر ابراز
عالقه ميكنند .كتاب حاضر جلد دوم از مجموعة چهار جلدي «خط تحریري» ،راهنماي زیبانویسي است .آموزش در این
جلد به كلمات اختصاص دارد .در واقع ،آموختههاي دو جلد اول مرور ميشوند .چنانچه هنر آموزي بخواهد مروري كلي بر
تمرینهاي خط تحریري داشته باشد ،این كتاب به او كمک ميكند.
 .614مالحاجي آقایي ،محمدحسن .آموزش خط تحريري  .4تهران  :كلک معلم ساجدي48 .1394 .ص .خشتي
كوچک .شابک ۹786۰۰5۰۰885۲ :
مخاطب:معلم 
کلماتکليدي :خط ،خوشنویسي 
چکيده :خط تحریري هنري است كه فراگيري آن بين ایرانيان رواج دارد و افراد بسياري از سن كودكي به این هنر ابراز
عالقه ميكنند .كتاب حاضر جلدچهارم از مجموعة چهار جلدي «خط تحریري» ،راهنماي زیبانویسي است .آموزش در این
جلد به جمله نویسي اختصاص دارد .نویسنده توضيحاتي دربارة فاصله ميان كلمات در جمله نویسي تحریري مي دهد.
همچنين ،توصيههایي دربارة برخي حروف در جمله ميآورد .سپس تمرین جمله نویسي را شروع ميكند و در پایان هر
تمرین ،نکتة مربوط به آن را ميآورد .در صفحههاي پایاني نيز چند متن و شعر به عنوان تمرین ارائه شدهاند.
 .615اكبرلو ،منوچهر .نمایشنامههاي عروسکها از بهشت ميآیند :آواز داوود .تهران  :شركت انتشارات سوره مهر.
40 .1394ص .رقعي .شابک ۹786۰۰۱75۲۰۲5 :
مخاطب:دانشآموز /معلم /دانشجو معلمان 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :انواع ادبي ،نمایشنامهها ،نوجوانان ،پيامبران 
چکيده:در این نمایشنامه با نگاهي به «قصصاالنبيا» و با نگاهي به زندگي حضرت داوود(ع) ،بخشي از تاریخ ادیان با
بهرهمندي از نمادها و تمثيلها روایت شده و مشابهتهاي آن با زندگي امروز بررسي ميشود.
نگاريپشتصحنه،فيلمنامه،نظرمنتقدانوتماشاگران.


خانهدوستکجاست:وقايع
.616كيارستمي ،عباس.
تهران  :كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان390 .1395 .ص .رقعي .شابک ۹786۰۰۰۱۰4۳68 :
مخاطب:دانشآموز /معلم 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :هنر و فرهنگ ،فيلمسازي ،سينما 
چکيده:كتاب حاضر حاوي گزیدهاي از گفتوگوهایي است كه با جمعي از كارگردانان سينماي ایران ،به مناسبت اكران
فيلم هاي آنان انجام شده است .در هر یک از مصاحبهها پيش از پرداختن به فيلم ،روند كاري فيلمساز و سپس نحوه
همکاري كارگردان با عوامل دیگر بررسي شده است .هدف از تدوین این كتاب آشنایي با سينما و كاركرد آن است.
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سورههايآبودرخت .تهران  :شركت انتشارات

.617سخاوت ،مرتضي .نمایشنامههاي عروسکها از بهشت ميآیند:
سوره مهر72 .1394 .ص .رقعي .شابک ۹786۰۰۱7558۳5 :
مخاطب:دانشآموز /معلم /دانشجو معلمان 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :انواع ادبي ،نمایشنامهها ،نوجوانان ،پيامبران 
چکيده:این نمایشنامه ،در قالب روایتي داستاني ،با دو شخصيت اصلي «پسرک» و «اژدها» ،تمثيلي از جریان زندگي
حضرت عباس (ع) و فرعون ،پادشاه زمان حضرت موسي (ع) را به تصویر كشيده است .تکرار تاریخ و عبرتآموزي از نکات
مطرح در این نمایشنامه است.
.618خلج ،منصوره .نمایشنامههاي عروسکها از بهشت ميآیند :ميهمانيسليمان.تهران  :شركت انتشارات سوره مهر.
28 .1394ص .رقعي .شابک ۹786۰۰۱75۲۰4۹ :
مخاطب:دانشآموز 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :انواع ادبي ،نمایشنامهها ،پيامبران ،كودک و نوجوان 
چکيده:در این نمایشنامه عروسکي  ،داستان فرمانروایي سليمان پيامبر به همه موجودات به تصویر كشيده شده است.
سليمان به اذن خداوند بزرگ تمام حيوانات را مهمان مي كند .از همه جا و از هر نوع حيواني همه به مهماني او ميآیند.
سليمان كه دچار غرور شده ،متوجه ميشود كه قدرت مطلق خداوند است و اوست كه روزيدهنده همه موجودات جهان
است.
 .619حوري ،هادي .نمايشنامه در يک پرده :کيارش .تهران  :شركت انتشارات سوره مهر48 .1395 .ص .رقعي.
شابک ۹786۰۰۰۳۰۲۱46 :
مخاطب:دانشآموز /معلم /دانشجو معلمان 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :انواع ادبي ،نمایشنامهها ،نوجوانان 
چکيده:نمایشنامه «كيارش» با نگاهي به افسانه «آرش» به رشته تحریر در آمده است .كيارش جواني با پوشش ساده
است كه بر لباسش نشانههاي كياني دارد« .ایراندخت» دختري زیبارو و شمشيرزن است كه عاشق كيارش بوده و تا منزل
آخر با او ميرود.
هاي وهوي .تهران  :شركت انتشارات سوره مهر.
.620جهانگيریان ،عباس .نمایشنامههاي عروسکها از بهشت ميآیند :
44 .1394ص .رقعي .شابک ۹786۰۰۱75۱۹۹8 :
مخاطب:دانشآموز /معلم /دانشجو معلمان 
پايهتحصيلي :تمام پایهها 
کلماتکليدي :انواع ادبي ،نمایشنامهها ،نوجوانان ،پيامبران 
چکيده :در این نمایشنامه سعي بر آن بوده تا در یک روایت داستاني و با بهرهمندي از شخصيت حيوانات ،ضمن ایجاد
صميميت ،روندي از یک جریان تاریخي روایت شود .همچنين زندگي حضرت یوسف (ع) مورد توجه قرار گرفته است.
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 .621رهبري لمريفرد ،پدرام .هنر ملکه تمام علوم است ..تهران  :جنگل120 .1395 .ص .رقعي .شابک:
 ۹786۰۰۳۱65847
مخاطب:دانشآموز /معلم 
پايهتحصيلي :دهم ،سوم 
کلماتکليدي :پژوهشهاي فرهنگي ،علوم انساني 
چکيده :هنر انعکاس تجارب هر نسل طبق قواعد ،و ترجمان زندگي از نقطه نظري خاص است .هنر سرگرمي نيست بلکه
خلق زی بایي است .كتاب حاضر با تاكيد بر نقش هنر در آموزش و پرورش ،قدمت هنر را برابر با پيدایش انسان مي داند و
در هفت بخش به مباحث هنر و جایگاه آن ،ارتباط هنر با سایر علوم و هنر از دید فيلسوفان ميپردازد.
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ارسطو

تهران :خ .انقالب ،خ 12 .فروردین ،خ .لبافي نژاد،
نرسيده به خ .اردیبهشت ،پ 216 .كد پستي:
 1314943981تلفن 02166485482 :نمابر:
02166409791

الگويپيشرفت
تهران :خ .جالل آل احمد ،جنب دانشکده اقتصاد ،پ.
 3كد پستي 8888888888:تلفن:
088634008و 88634007نمابر02188014644:

اديبمصطفوي

مشهد :ب .وكيل آباد ،اقبال الهوري  ،6سمت راست،
بين والیتي  10و  ،12پ ،38 .ط .دوم كد پستي:
 9179616539تلفن 05135096145 :نمابر:
05135096146

الگو
تهران :م .فاطمي ،خ .بيستون ،ک .دوم الف ،پ،9 .
انتشارات الگو كد پستي 1431653784:تلفن:
02188993030نمابر02188993030:

اختر

شيراز :خ .توحيد ،چاپخانه مصطفوي .كد پستي:
 7135967184تلفن 7132332915 0:نمابر:
07132307440


تهران :خ 12 .فروردین ،خ .شهيد نظري غربي ،ک.
جاوید  ،1پ ،2 .ط .سوم.كد پستي1314675351:
تلفن 02166413367 :نمابر02166414285:


تبریز :اول خ .طالقاني ،روبهروي مصلي ،نشر اختر .كد
پستي 5137783778:تلفن 04135555393 :نمابر:
04135555137

افق

آثارفکر
تهران :م .انقالب ،خ 12 .فروردین ،خ .شهيد وحيد
نظري ،پ ،99 .ط . 2 .كد پستي 3333333333:تلفن:
02166967355نمابر02166480882:



آرايان
تهران :خ .انقالب ،خ .فخر رازي ،ک .فاتحي داریان ،پ.
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 ،6ط .اول كد پستي 1314734761:تلفن:
02166971344نمابر02166400235:


آرنا

 3713174114تلفن 02532928051 :نمابر:
02532928051


تهران :شهرزیبا ،خ .احمد كاشاني ،محله باالن ،ک.
حاج محمد باقر ،پ ،3 .ط 2 .كد پستي:
 3333333333تلفن 02144313890 :نمابر:
02144313890






آميس
اصفهان :خ .هشت بهشت شرقي ،خ .الهور ،خ .بالل
شرقي ،ک .اميني ،بن بست شفيعي ،پ 81 .كد پستي:
 8156676881تلفن 03132301311 :نمابر:
03132303356







آوايويانا





بويجويموليان
تبریز :آباداني مسکن ،خ .مرمر ،پ 168 .كد پستي:
 5174616494تلفن 041134772159 :نمابر:
04113477215

آيهنور



قم :خ .شهدا (صفائيه) ،ک(24 .ممتاز) ،نبش ک .سوم،
پ ،63 .ساختمان نورالثقلين ،ط .همکف كد پستي:
 3715615839تلفن 02537839474 :نمابر:
02537840490



آيينمحمود

بنيادنهجالبالغه
تهران :خ .كریمخان زند ،ابتداي خ .استاد نجاتاللهي
جنوبي ،ک .شهيد حسين الهي ،پ 6 .كد پستي:
 1598844613تلفن 02188909862 :نمابر:
02188909722

تهران :پاسداران ،خ .گلنبي ،خ .ناطق نوري ،ک.
بنبست طالیي ،پ 4 .كد پستي 1947734411:تلفن:
02122893988نمابر02122871522:


بنيادفرهنگيمهديموعود(عج)
قم :خ .صفائيه(شهدا) ،ک .آمار ،بن بست شهيد عليان،
پ . 26 .كد پستي 0:تلفن 02537841130 :نمابر:
02537737160

كرج :جهانشهر ،خ .استانداري البرز ،خ .شهيد توكلي،
پ ،58 .ط .اول كد پستي 3144733938:تلفن:
02634421589نمابر02634422834:


بلور
رشت :خ .امام خميني ،ک .آفخرا ،جنب مسجد ،پ.
 ،80انتشارات بلور .كد پستي 4139643311:تلفن:
01333245575نمابر01333254617:

آواينور

آونددانش

بخشايش
قم :خ .شهدا ،ک ،28 .پ 143 .كد پستي:
 3715634969تلفن 02537737583 :نمابر:
02537749699

آناس

تهران :م .انقالب ،خ12 .فروردین خ .شهيد نظري غربي
پ 99 .ط 2 .واحد 4كد پستي 1314675577:تلفن:
02166967355نمابر02166480882:


تهران :آدرس :تهران ،خ .شریعتي ،سيد خندان ،خ.
جلفا ،پایين تر از فرهنگسراي ارسباران ،ک .شفاپي ،بن
بست یکم ،پ 1 .كد پستي 1541616911:تلفن:
26703262 ،0021نمابر02126703262:


تبریز :اول خ .طالقاني ،روبهروي مصلي ،كتابفروشي
اختر .كد پستي 5137783779:تلفن:
04135555393نمابر04135555137:

باهدف

بيکراندانش
ري :خ .سلمان فارسي ،مقداد  5شرقي ،بلوک  ،4واحد
 3كد پستي 1874955375:تلفن02155936469 :
نمابر02155936469:
بينالملليگاج

تهران :خ .انقالب ،نبش خ 12 .فروردین ،پ 1302 .كد

قم :قم45 ،متري صدوق ،ک ،56پ 11كد پستي:
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پستي 1314743533:تلفن 02164363131 :نمابر:
02166976095


پرتقال
تهران :خ .انقالب ،خ .فخر رازي ،خ .روانمهر ،پ،71 .
واحد  4كد پستي 1314784665:تلفن02163564 :
نمابر02166486797:



پرکاس
تهران :شهرک آپادانا ،بلوک  ،26ورودي یک ،ط.
همکف غربي كد پستي 1391863613:تلفن:
02144690761نمابر02144671264:



پرنيانانديش
تهران  :پاسداران ،م .اختياریه ،انتهاي یزدانيان  ،1پ.
 ،1ز 3 .كد پستي 1958713815:تلفن:
02122569274نمابر02122569274:







پژوهشگاهحوزهودانشگاه





پيشگامانپژوهشمدار

تهران :خ .كریم خان زند ،خ .ماهشهر ،نبش یگانه ،پ.
 ،3واحد  ،12ط .سوم كد پستي 1584733336:تلفن:
02188345217نمابر02188345218:

پژوهشگاهعلوموفرهنگاسالمي
قم :چهارراه شهدا ،ابتداي خ .معلم ،ساختمان
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي ،نشر پژوهشگاه علوم
و فرهنگ اسالمي كد پستي 3715616439:تلفن:
02537832833نمابر02537832833:



پيکريحان
گرگان :خ .شهدا ،نبش الله ششم ،ساختمان غنچه ،ط.
دوم كد پستي 4913713934:تلفن01732239098:
نمابر01732239098:
تختهسياه

تهران :م .انقالب ،خ 12 .فروردین ،خ .وحيد نظري
غربي ،پ ،99 .ط .اول كد پستي 1314675619:تلفن:
02166400300نمابر02166400330:

پژوهشهايدانشگاه


تدبردرقرآنوسيره
مشهد :خ .امام خميني (ره) ،م .ده دي ،نبش رازي
غربي  8كد پستي 9137955333:تلفن:
05138542325نمابر05138542325:



پل

تهران :خ .جمهوري اسالمي ،مابين سعدي و

پيشروان
تهران  :خ .انقالب ،خ .وحيد نظري ،پ ،59 .كد پستي:
 1314764966تلفن 02161094311 :نمابر:
02161094182



پيامبهاران

پيدايش
تهران :خ .انقالب ،خ .فخررازي ،خ .شهداي ژاندارمري
غربي ،پ 86 .كد پستي 1314733963:تلفن:
02166970270نمابر02166401514:

قم :شهرک پردیسان ،ب .دانشگاه ،جنب دانشگاه آزاد،
نبش م .علوم ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه كد پستي:
 3749113361تلفن 02532111280 :نمابر:
02532803090

تهران :خ .انقالب ،خ .لبافينژاد ،بين خ .دانشگاه و خ.
فخررازي ،پ ،174 .ط ،2 .واحد  4كد پستي:
 1314883916تلفن 02166469608 :نمابر:
02166972818






تبریز  :فلکه دانشگاه ،برج بلور ،ط .همکف ،پ 39 .كد
پستي 5156913616:تلفن 04133250248 :نمابر:
04133250248


ظهيراالسالم ،ک .مظفري ،بنبست اول پ 5 .كد پستي:
 1146813513تلفن 02133114275 :نمابر:
02133998752

تزکيه
تهران :خ .آذربایجان شرقي ،خ .انصافي مقدم ،ک.
شهيد ميرفارسي ،بن بست جاویدان ،پ ،1 .زنگ سوم
كد پستي 1319795153:تلفن02166861870 :
نمابر02166874787:



تسلط
تهران  :خ .شریعتي ،باالتر از ميرداماد ،خ .زیبا ،جنب
پارک نصر ،سراي محله قبا ،ط .اول كد پستي:
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 1639966711تلفن 02122858304 :نمابر:
02122858304


تکانه

 1346687964تلفن 02166872686 :نمابر:
02189771212


تهران :م .انقالب ،خ .كارگر شمالي ،خ .قدر ،پ،11 .
واحد  5كد پستي 1418884619:تلفن:
02166561502نمابر02166561506:






تيمورزاده
تهران :م .هفت تير ،خ .كریمخان زند ،پ ،111 .ط.
سوم شرقي ،انتشارات تيمورزاده كد پستي:
 1597985735تلفن 02188809090 :نمابر:
02188809898









تهران :خ .انقالب ،نرسيده به م .فردوسي ،ک .براتي ،پ.
 ،16ط ،7 .واحد 14كد پستي 1131856646:تلفن:
02166737338نمابر02189788170:




تهران :م .جمهوري ،بزرگراه نواب ،خ دامپزشکي ،بين
خوش و قصرالدشت ،پ ،236واحد  2كد پستي:

دانشنگار

تهران  :خ .انقالب ،خ .منيري جاوید ،خ .وحيد نظري،
نبش وحيد نظري ،پ 142 .كد پستي1314683171:
تلفن 02166400220 :نمابر02166400110:



سبزوار :خ .ابومسلم ،نبش ابومسلم  13كد پستي:
 9619633475تلفن 05144220835 :نمابر:
05144220835
خورشيدباران

دانشگاهعلوماسالميرضوي
مشهد :حرم مطهر ،صحن هدایت ،دانشگاه علوم
اسالمي رضوي ،مدیریت مركز پژوهش دانشگاه كد
پستي 9134843333:تلفن 05132257089 :نمابر:
05132230772

جهاني

خطسفيد

دانژه
تهران :خ .استاد مطهري ،خ .سليمان خاطر ،ک.
اسالمي ،پ 2/4 .كد پستي 1578635811:تلفن:
02188846148نمابر02188842543:

بجنورد :خ .چمران ،چمران  ،29پ 34 .تلفن:
2 ،005832210741نمابر05832210759:


دارالعلم
تهران :خ .انقالب ،خ 12 .فروردین ،ساختمان تجاري
ناشران ،پ 18/16 .كد پستي 1314733497:تلفن:
02166955405نمابر02166973809:

جنگل

حلي

دُرّقلم
بجنورد :شهرک ولي عصر فرهنگيان ،ولي عصر  ،3پ3.
كد پستي 9417894585:تلفن05832418972 :
نمابر05832418972:

جمال

تهران :م .انقالب ،خ 12 .فروردین ،خ .لبافينژاد،
نرسيده به منيري جاوید ،پ 185 .كد پستي:
 1314965154تلفن 02166482830 :نمابر:
02166482830


تهران :خ .انقالب اسالمي ،خ .فخر رازي ،خ .روانمهر
شرقي ،شماره  ،71واحدسوم كد پستي1314784664:
تلفن4 ، 002166486790:نمابر02166486797:


قم :خ .معلم  /معلم  / 21ک .نهم  /پ 422 .كد پستي:
 3715797744تلفن 02537742528 :نمابر:
02537837074

خيليسبز

درجسخن
بجنورد :ب .استقالل ،ک .شهيد نوریان ،پ،14 .
انتشارات درج سخن كد پستي 9415653913:تلفن:
05832260309نمابر05832260309:



درويش
تبریز :خ .امام ،چهارراه منصور ،پاساژ اطلس ،ط.
زیرزمين ،پ 2 .كد پستي 5154711111:تلفن:
04135544767نمابر04133250795:
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دفترنشرفرهنگاسالمي



تهران :پاسداران ،م .هروي ،خ .وفامنش ،خ .آزادي ،خ.
افتخاریان ،ک .مریم ،پ 23 .كد پستي1669747414:
تلفن22940054 ، 0021:نمابر02122956401:


دفترنشرمعارف
قم :خ .شهدا ،ک .سي و دوم ،پ 3 .كد پستي:
 3715647867تلفن4 ، 00253774000:نمابر:
02537744616



ديبايه
تهران :سيدخندان ،ارسباران ،شفاپي ،ک .یکم ،پ،8 .
واحد  4كد پستي 1541654711:تلفن:
02122886452نمابر02122886450:



راهانديشه
تهران :م .انقالب ،اول خ .آزادي ،جمالزاده جنوبي ،ک.
جمشيد ،پ 7 .كد پستي 1313884471:تلفن:
02166421542نمابر02166924517:



رايکا
ميانه :خ .شهيد حاجي اصغري ،ک .داوري ،پ 3 .كد
پستي 5314747391:تلفن 04152226196 :نمابر:
04152226196



زندگيشاد
تهران :مرزداران ،سرسبز جنوبي ،گلدیس  ،8پ،28 .
ط 3 .كد پستي 1464663944:تلفن:
02144278631نمابر02144278631:





زيارت

تهران :خ .انقالب ،خ 12 .فروردین ،خ .شهداي
ژاندارمري غربي ،بنبست گرانفر ،پ ،1 .ط .اول كد
پستي 1314665764:تلفن 02166461900 :نمابر:
02142694577


سامآرام
سميرم :فلکه ساعت ،بنبست بهار ،درب چهارم كد
پستي 8139947384:تلفن 03153660858 :نمابر:
03153660858



سايهروشن
تهران :شهرک دولت آباد ،خ شهيد حق گویان ،ک.
 ،39پ 13 .كد پستي 1856689164:تلفن:
02188323268نمابر02133782198:



سايهسخن
تهران :خ .انقالب ،خ 12 .فرودین ،ک .بهشت آیين ،پ.
 ،19ط .همکف كد پستي 1314994711:تلفن:
02166496410نمابر02166495280:



سبقتبرتر
مشهد :هاشميه  ،28پل 106 .كد پستي:
 9178634874تلفن 05138848400 :نمابر:
05138818445



ستوده
تبریز :خ .طالقاني ،خ .ارگ جدید ،پ 25 .كد پستي:
 5137778771تلفن35567818 ، 0041:نمابر:
04135552458

تهران :خ .جمهوري اسالمي ،مابين سعدي و
ظهيراالسالم ،ک .مظفري ،بنبست اول ،پ 5 .كد
پستي 1146813513:تلفن 02133114275 :نمابر:
02133998752



سُکر



همدان :م .پروانهها ،ب .هگمتانه ،جنب مسجد
شالبافان ،ک .شهيد قاسمي ،مجتمع پاسارگاد ،بلوک ،c
واحد  15كد پستي 6513665615:تلفن:
08132676826نمابر08132676826:

سازوکار

سخنوران
تهران :م .انقالب ،خ .كارگر شمالي ،بعد از ادوارد براوان،
شماره  ،1407ط .اول كد پستي 1417943134:تلفن:
02166476306نمابر02166476306:
سمت
تهران :بزرگراه جالل آل احمد ،غرب پل یادگار
امام(ره) ،سازمان مطالعه و تدوین (سمت) كد پستي:
 1463645851تلفن 02144246260 :نمابر:
02144246260
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سيادت
كرج :حصارک باال ،سه راه پستخانه باالتر از م.
شهرداري ،پژوهشسراي مالصدرا ،ط .دوم ،دفتر استاني
انجمن زبان و ادبيات عرب كد پستي3331738486:
تلفن 02645354425 :نمابر02645362412:



شرکتانتشاراتسورهمهر











تهران :ب .نلسون ماندال(آفریقا) ،چهار راه حقاني
(جهان كودک) ،ک .كمان ،پ 25 .كد
پستي 1518736313:تلفن02188774569 -70:
نمابر02188774572:
شرکتانتشاراتکانونفرهنگيآموزش





تهران :م .انقالب ،خ .جمالزاده شمالي ،باالتر از

صابرين
تهران :خ فاطمي خ شهيد عليزاده( )5ک .مرجان پ1 .
كد پستي 1415674111:تلفن02188968890 :
نمابر02188976494:
ضريحآفتاب
مشهد :امام خميني  ،8دفتر مركزي موسسه فرهنگي
_ هنري و انتشاراتي ضریح آفتاب كد پستي:
 9133714165تلفن 05132280166 :نمابر:
05132212224



تهران :خ .انقالب ،خ .شهيد نجات اللهي (ویال) ،ک.
هواپيمایي ،پ 1 .كد پستي 1599686411:تلفن:
02188910091نمابر02188910430:
شرکتنشرفراروان

شهرمن
اصفهان :خ .كاوه ،تقاطع غير همسطح  25آبان ،بتداي
خ .دكتر باهنر ،جنب مسجد حضرت سجاد(ع) ،نشر
شهر من كد پستي 8138694341:تلفن:
03133372085نمابر03133372086:

تهران :خ .فلسطين ،نرسيده به انقالب ،بنبست
حاجيان ،1شماره  ،7واحد  110كد پستي:
 1416933341تلفن 02166962555 :نمابر:
02166484564


شوق
ساري :خ .جمهوري اسالمي ،ک .شهيد دادگر ،پ56 .
كد پستي 4816684363:تلفن01133354328 :
نمابر01133265252:



شرکتانتشاراتويژهنشر

شميسا
اهر :شهرک شهاب ،فاز3كوچه8متري ،جنب آپارتمان
طوبي كد پستي 5451445571:تلفن:
04144340427نمابر04144340427:

تهران :زیر پل حافظ ،خ .رشت ،پ ،23 .انتشارات سوره
مهر كد پستي 1591817811:تلفن02166460993 :
نمابر02166469951:
شرکتانتشاراتعلميوفرهنگي

شرکتنشرکتابهرمس
تهران :خ .وليعصر ،باالتر از م .ونک ،پ 2493 .كد
پستي 1969833316:تلفن 02188790619 :نمابر:
02188790616

سيبصادق(ع)
تهران :م .رسالت ،خ .شهيد مدني ،بين ایستگاه مترو
فدک و گلبرگ ،روبه روي بانک ملي ایران ،خ132 .
شهيد مير غضنفري ،پ 10 .زنگ اول كد پستي:
 1635973811تلفن، 002177259020:
02177034515نمابر02177034515:





سياهرود
تهران :م .انقالب ،ابتداي كارگر جنوبي ،ک .رشتچي،
پ ،7 .ط .سوم ،واحد  8كد پستي1313975445:
تلفن 02166906749 :نمابر02166906786:



چهارراه نصرت ،پ ،311 .واحد  4كد پستي:
 1418853756تلفن 02166437753 :نمابر:
02166900299

طبيب
تهران :ب .كشاورز ،خ  16آذر ،شماره  68كد پستي:
 1417994671تلفن 02183383 :نمابر:
02188971112



طلوعدانش
تهران :م .شهدا ،خ .پيروزي ،روبهروي ایستگاه مترو
216

کتابنامهدورهدومآموزشمتوسطهشماره16

فهرست توصيفي كتابهاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش متوسطه دوم

شيخ الرئيس ،ک .رستمي ،پ 1 .كد پستي:
 1778674611تلفن 02188345682 :نمابر:
02133646801












تهران :خ .انقالب ،خ .بهار جنوبي ،برج بهار ،ط،5 .
واحد  599كد پستي 1561636565:تلفن، 0021:
77616351نمابر02188334217:




فرهنگعامه
كرمان :شهرک شهيد باهنر ،بحرالعلوم  ،14مجتمع
مس ،بلوک  ،1واحد زیرزمين كد پستي:
 1314756374تلفن 02166971761 :نمابر:
02166971761



فرهنگمانا

اصفهان :هشت بهشت شرقي ،خ .الهور ،خ .بالل شرقي،
ک .اميني ،بنبست شفيعي ،پ 81 .كد پستي:

کلکمعلمساجدي
تهران :خ .آزادي ،خ .نوفالح ،ک .نوري ،پ 12 .كد
پستي 1313766174:تلفن 02166423344 :نمابر:
02166423322
کمالانديشه
تهران :م .انقالب ،خ .كارگرجنوبي ،ابتداي خ .روانمهر،
بن بست دولتشاهي ،پ ،1.واحد 6كد پستي:
 1314615464تلفن5 ، 002166973663:نمابر:
02166416329

تهران :خ .سميه ،خ .پورموسي ،ک .بامشاد ،پ 2 .كد
پستي 1456718544:تلفن 02188948820 :نمابر:
02188932652


کتابنيستان
تهران :بزرگراه صدر ،خ .قلندري جنوبي ،نبش بنبست
ششم ،پ ،2 .زنگ نيستان كد پستي1939667933:
تلفن 02122612443 :نمابر02122612445:



فرهنگمردم

کتابابرار
تهران :م .آزادي ،خ .آزادي ،نرسيده به بزرگراه یادگار
امام ،خ .شهيدان ،ضلع شرقي م .دكتر هوشيار ،پ،5 .
واحد  2كد پستي 1343643373:تلفن:
02166157338نمابر02189775204:

شيراز :خ .شهيد دوران ،ک ،14 .پ 37695 .كد پستي:
 7157837695تلفن 07137237098 :نمابر:
07137237098


کانونپرورشفکريکودکانونوجوانان
تهران :خ .بهشتي .خ .خالد اسالمبولي.شماره 24 ،22
كد پستي 1511647416:تلفن02188715545 :
نمابر02188715545:

فرنام

فرهنگدانشجو

کاگو
تهران :خ .انقالب ،خ 12 .فروردین ،ک .الوندي،
ساختمان كاگو كد پستي 1314833664:تلفن:
02166483427نمابر02166483428:

فراگيرهگمتانه
همدان :خ .شریعتي ،باالتر از بانک كارگشایي ،ابتداي
ک .مهر كد پستي 6517693138:تلفن:
08138332873نمابر08132517252:

قدياني
تهران :انقالب ،خ 12 .فروردین ،خ .شهداي ژاندارمري
شرقي ،پ 90 .كد پستي 1314733861:تلفن، 0021:
66404410نمابر02166403264:

غنچه
تهران :م .انقالب ،خ .انقالب ،خ .دوازدهم فروردین ،ک.
الوندي ،پ ،16 .واحد  4كد پستي1314833574:
تلفن 02166480363 :نمابر02166488467:





عميدي
تبریز :خ .امام ،بازار بزرگ تربيت ،ط .پایين ،پ 40 .كد
پستي 5133836657:تلفن 04135535961 :نمابر:
04135535961



 8156676881تلفن 03132301311 :نمابر:
03132303356



کيانافراز
تهران :خ .انقالب ،خ .دوازده فروردین ،بعد از سه راه
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جمهوري ،ک .دانا ،پ 12 .كد پستي1315895185:
تلفن 02166401585 :نمابر02166977166:








مرکزتخصصيمهدويتحوزهعلميهقم
قم :خ .شهدا ،ک ،24 .بنبست شهيد عليان ،مركز
تخصصي مهدویت كد پستي 3715616464:تلفن:
02537841130نمابر02537737160:



ملرد
كرج :عظيميه ،پامچال جنوبي ،خ .شهيد حسيني ،پ.
 23كد پستي 3155635748:تلفن02632567567 :
نمابر02632567567:



سسهمطالعاتوپژوهشهايسياسي

مو
تهران :خ .شریعتي ،خ .ظفر ،پ 75 .كد پستي:
 1911817411تلفن 02126705075 :نمابر:
02126705085



مهروماهنو
تهران :خ انقالب ،خ  12فروردین ،بعد از چهارراه لبافي
نژاد ،ک .مينا ،پ 37 .كد پستي 1314945481:تلفن:
02166968589نمابر02166408400:

ماهواره
تهران :م .فاطمي ،خ .چهلستون ،پ ،50 .واحد  4كد
پستي 1431673785:تلفن 02188392267 :نمابر:
02100000000

مرکزبينالملليترجمهونشرالمصطفي(ص)

قم :خ .معلم غربي(حجتيه) ،نبش ک 18 .كد پستي:
 3713743891تلفن9 ، 002537839305:نمابر:
02537839105

الهوت
تهران :خ .انقالب ،خ .اردیبهشت ،بين خ .وحيد نظري،
و خ .روانمهر ،بنبست توحيد ،پ 4 .تلفن:
7 ،02166488496و 664127070نمابر:
02166482388





گيسا
تهران :م انقالب ،خ كارگر جنوبي ،ک .رشتچي ،پ،7 .
واحد  ،1رنگ  1كد پستي 1313975446:تلفن:
02166125724نمابر02166125823:

مرآت
تهران :خ .كریمخان زند ،ابتداي خردمند شمالي ،پ.
 ،80ط .چهارم كد پستي 1585814386:تلفن:
02188821500نمابر02188813519:

گوهردانش
تهران :تهران ،م .رسالت ،خ .فرجام شرقي ،پ 607 .كد
پستي 1683843113:تلفن 02177131960 :نمابر:
02177805993





گلواژه

تهران :خ .انقالب ،خ .لبافينژاد ،بين دانشگاه و فخر
رازي ،پ 184 .كد پستي 1314883664:تلفن:
02166462820نمابر02166465223:

محرابقلم
تهران :خ .انقالب ،خ 12 .فروردین ،خ .شهداي
ژاندارمري ،پ 104 .كد پستي 1314733663:تلفن:
02166490879نمابر02166465201:

گلآذين
تهران :خ .انقالب ،خ .ابوریحان ،خ .لبافينژاد ،پ،146 .
ط .اول ،واحد  4كد پستي 1315634755:تلفن:
02166970816نمابر02166970817:





گسترشعلومنوين
بجنورد :خ .دانشگاه آزاد ،مجنمع بهداشت  ،eواحد
 101كد پستي 9419893451:تلفن:
05832251036نمابر02166968463:



تهران :م .انقالب ،خ .فخر رازي ،خ .وحيدنظري كد
پستي 1314764965:تلفن 02161094311 :نمابر:
02161094182

گردويدانش
كرج :سه راه رجایي شهر ضلع شمال شرقي پل
ساختمان ققنوس كد پستي 3145713454:تلفن:
02634456810نمابر02634492254:





مبتکران



مهرسا
تهران :م .انقالب .خ كارگر جنوبي .قبل از خ جمهوري.
ک .صابر .پ  .1ط .اول.انتشارات مهرسا كد پستي:
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 1314933781تلفن 02166493465 :نمابر:
02166481989


مؤسسهانتشاراتاميرکبير
تهران :خ .جمهوري ،م .استقالل (چهارراه مخبرالدوله
سابق) ضلع جنوب شرقي ساختمان انتشارات اميركبير
ط .سوم كتابهاي شکوفه كد پستي1143817818:
تلفن 02133926622 :نمابر02133926622:



مؤسسهآموزشيوپژوهشيامامخميني(ره)

بيمه ،پ 26 .كد پستي 1599813813:تلفن:
02188894296نمابر02188894290:


تهران :خ .حافظ ،خ .جامي ،خ .شهيد محمدبيک ،پ.
 ،14ط .دوم كد پستي 1137834665:تلفن:
02161978000نمابر02166753226:


مؤسسهخانهکتاب
تهران :انقالب ،بين صبا و فلسطين ،پ 1080 .كد
پستي 1315773411:تلفن 02188318653 :نمابر:
02188318653



تهران  :یوسفآباد ،خ ،23 .خ .شایان ،پ ،26 .درب
سمت چپ كد پستي 1433834373:تلفن:
02188718757نمابر02188718758:


مؤسسهفرهنگيدارالحديث
قم :چهار راه شهدا ،خ .معلم ،روبروي اداره برق ،نبش
ک ،12 .پ 125 .تلفن  37740523 :كد پستي:
 3715616385تلفن 02537740545 :نمابر:
02537740571



مؤسسهفرهنگيمدرسهبرهان
تهران :خ .سپهبد قرني ،نرسيده به پل كریمخان زند،
ک .شهيد حقيقت طلب ،شماره  8كد پستي:
 1598857911تلفن 02188800324 :نمابر:
02188903809



مؤسسهفرهنگيمناديتربيت
تهران :خ .استاد نجاتالهي ،پایينتر از خ .طالقاني ،ک.

نانو
تهران :جمالزاده جنوبي ،نبش لبافينژاد ،پ،37 .
واحد  2كد پستي 1313933115:تلفن:
02166128143نمابر02166128264:



نباتي
تبریز :كد پستي 5154658169:تلفن:
04135547510نمابر04135547510:



نخستين
تهران :خ .انقالب ،خ 12 .فروردین ،تقاطع روانمهر،
شماره  227كد پستي 1314713115:تلفن:
02166498148نمابر02166418979:



نسلنوانديش
تهران  :م .ولي عصر ،ابتداي خ .كریمخان زند،
ساختمان كيميا ،پ ،308 .ط .اول كد پستي:
 1593854745تلفن 02188942247 :نمابر:
02188942249

مؤسسهفرهنگيفاطمي
تهران :م .فاطمي ،خ .جویبار ،خ .ميرهادي شرقي ،پ.
 14واحد 2كد پستي 1415884741:تلفن:
02188945545نمابر02188944051:





مؤسسهفرهنگي،هنري،پژوهشيتاريخادبيات
کودکان

مينوفر
مشهد :ب .جالل آل احمد ،جالل  ،1/69پ،116 .
آقاي سليماني (ص.پ )91895 ،1755 :كد پستي:
 9188144958تلفن 05138323553 :نمابر:
05138323553

قم :خ .صفائيه (شهدا) ،ک .ممتاز ( ،)24پ 38 .تلفن:
02537740267نمابر02537742326:


مؤسسهفرهنگيهنريهدايتفرهيختگانجوان



نغمهنوانديش
تهران :خ .شهيد مدني ،خ .گلشن ،دوست سراي
تسليحات كد پستي 1644685967:تلفن:
02122535464نمابر02122535464:



نويدشيراز
شيراز  :ب .زند ،پشت ارگ كریمخاني ،خ 22 .بهمن،
انتشارات نوید شيراز كد پستي 7136654416:تلفن:
07132226662نمابر07132229676:
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نويسندگانجوان
گرگان :ب .جانبازان ،جانباز  ،16ک .همایون ،مجتمع
مهرگان ،واحد  5كد پستي 4916636886:تلفن:
01732320899نمابر01732320899:



هنراول
تبریز :گلکار ،خ .نصر ،ک .سينا ،پل 139 .كد پستي:

هوپا
تهران :م .فاطمي ،خ .بيستون ،ک .دوم الف ،پ،1/3 .
ط .دوم غربي كد پستي 1431653765:تلفن:
02188964615نمابر02188964615:



يارمانا
اصفهان :خ .مهرآباد ،كوي  ،19پ 46 .كد پستي:
 8158938131تلفن 03132616360 :نمابر:
03132603501

همگرا
قم :خ .صفائيه ،ک .ممتاز ،پ 75 .كد پستي:
 3714315886تلفن 02537840077 :نمابر:
02537840077





همارا
شيراز :فلکه گاز ،ک ،11 .درب اول سمت چپ ،ط.
اول ،واحد  2كد پستي 7143855314:تلفن:
07132287693نمابر07132287693:



 5156946641تلفن 04133284738 :نمابر:
04133284738



يقظه
قم :خ .سميه ،ک ،16 .پ 30 .كد پستي:
 3715688895تلفن 02537833389 :نمابر:
02537833389
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